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Plenara Consiliului National
al Organizației Pionierilor

Sim băla a avut Ioc plenara Con
siliului National al Organizației Pio
nierilor.

Plenara a dezbătut probleme pri
vind îmbunătățirea continuă a acti
vității educative ce se desfășoară în 
rîndurile pionierilor șl școlarilor. De 
asemenea, a adoptat planul de mă
suri cu privire la sărbătorirea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, la cea de-a 
20-a aniversare a Organizației pio
nierilor și a Zilei pionierilor.

La lucrări a luai parte tovarășul 
Mihai Gore, membru supleant al Co- 
mltefuliil Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. De asemenea, au participat, 
ca Invitați, activiști do partid și al 
U.T.C. din județe, președinți al con
siliilor județene ale Organizației 
pionierilor, reprezentanți ai unor in
stituții șl organizații centrale, al pre
sei pedagogice șl pionierești, coman
danți do pionieri.

Z I U A 
SĂNĂTĂȚII

Iosif EȘANU.
doctor în științe medicale, 

directorul Spitalului unificat Petroșani

Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri
ACTIVITATE ASIDUĂ PENTRU 
ÎNNOBILAREA CĂRBUNELUI

Colectivele de muncă ale preparațiilor Văii Jiului — mobilizate de obiectivele majore ale eta
pei actuale din cincinal — pe lingă preocuparea vădită de extindere a capacităților de producție și de 
modernizare a uzinelor, au acordat o atenție sporită realizării unor indicatori tehnici și economici care să 
răspundă din plin imperativului rentabilității.

In socialism omul constituie suprema valoare socială. Un aspect 
important al dezvoltării șl înfloririi întregii națiuni, în deplină con
cordanță cu țelurile și imperatively majore ale societății socialiste, 
îl constituie grija Partidului Confutes! Român pentru ocrotirea sănă
tății fiecărui om, grija ridicată la rang de politică de stal, situată 
printre obiectivele esențiale ale programului de construire a noii 
noastre orindniri sociale.

Succesele covirșitoare, din ce în ce mai importante și cu re
marcabile aplicări practice, ale medicinei, fac ca sănătatea să fie 
ocrotită cu un apreciabil plus de posibilități curative. Realele Izbînzi 
ale științei medicinei au făcut ca ziua de 7 APRILIE să fie decla
rată ca ZI A SĂNĂTĂȚII.

Organizind și conducted opera complexă de edificare a noii orin- 
duirl, de desăvîrșire a construcției socialismului, partidul și guver
nul asigură condiții pentru afirmarea deplină a capacității de muncă 
și creație a fiecărui membru al societății, pentru îmbunătățirea con
tinuă a stării de sănătate a populației și creșterea unor generații 
viguroase, bine dezvoltate din punct de vedere fizic și intelectual.

Rolul important al personalului medico-sanitar a fost foarte 
bine sintetizat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
pe care a ținut-o te cadrul plenarei C.C. al P.C.R. din 25 octom
brie 1968: -Este de înțeles că medicii, personalul sanitar, trebuie 
să-și canalizeze întreaga activitate, de zi șl de noapte, apărării să
nătății, prevenirii și combaterii bolilor, asigurării tuturor condițiilor 
ca poporul român să fie un popor sănătos, viguros, în stare să-și 
îndeplinească cu succes rolul de constructor al socialismului, să facă 
să înflorească în continuu națiunea noastră socialistă1'.

Aceasta constituie o indicare clară și concretă a sarcinilor de 
răspundere a muncitorilor din domeniul sanitar.

Să nu uităm nici un moment marile eforturi ce le face statul 
nostru în această direcție: an de an, din bugetul statului, s-au 
alocat sume însemnate pentru dezvoltarea rețelei sanitare și de îm
bunătățire a asistenței medicale a populației, cheltuielile bugetare 
sporind de la 644,5 milioane lei în 1050, la 6147,6 milioane lei în 
1969, adică aproximativ de 9,5 ori mai mult. Astfel, pentru asistența

(Continuare în pag. a 3-a)
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Se știe că, în dorința de a obține 
rezultate superioare în activitatea de 
producție, muncitorii, inginerii și teh
nicienii preparațiel Coroești au lan
sat la începutul acestui an o che
mare însuflețită la întrecere unită
ților similare din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani.

In ciuda greutăților avute în a- 
ceastă perioadă, determinate de in
temperii. unele defecțiuni ale insta
lațiilor și, mai ales, de modificările 
— în curs de efectuare — ale flu
xului tehnologic, colectivul de la 
Coroești a realizat rezultate promi
țătoare. Astfel, s-au recepționat- cu 
8120 tone cărbune mai mult decît 
era prevăzut, iar producția netă a 
fost depășită cu peste 1 260 tone.

partimentului. La salutul și în
trebarea mea, una din cele 
două călătoare mi-a arătat un 
loc liber.

încet, încet, cupeul s-a 
plut. In fața mea un tînăr 
țirel, bărbierit proaspăt și 
îngrijit, îmbrăcat într-un 
turn bej. s-a cufundat în 
tura unui formular 
plin de logaritmi, 
cercuri șl tangente.

Alături, ceferistul, 
runt si mîinl muncite, încerca

um- 
sub- 
tuns 
cos- 
lec- 

matematic, 
unghiuri,

cu păr că-

Atenție, meticulo
zitate, precizie, înal
tă calificare — tetă 
ce e caracteristic 
muncii micului co
lectiv al secției me
trologie de la 
U.R.U.M.P.

IN CLIȘEU : lng. 
metrolog Ivenița 
Țur și tehnicianul 
reglor de aparate 
de măsură și con
trol, Petru Belel, 
executînd echilibra
rea paletelor la un 
anemometru.

Foto: V. 0NOIU

sa ațipească aupa o uottpu. de 
trudă iar lingă mine un elev 
sorbea prin toți porii imagini 
de mașini răspîndite darnic în 
paginile unui almanah.

Dar idilicul tablou nu a ținut 
mult Una din călătoare a des
făcut curelele și „dichisul" 
unui pic-up portativ, a arun
cat un disc sub 3c și un „Uhăi, 
bade" triumfător, cu zgomot 
de tunet, țîșni pe dată. Cefe
ristul tresări speriat. Formulele 
studentului au prins să joace în 
fața ochilor iar „Alfa-Romeo" 
a lovrit în plin un „Opel-Ka- 
det".

Fericita posesoare a instru
mentului părea o femeie seri
oasă, trecută să zic de prima 
tinerețe, cu forme in expansiu
ne și dinți metalici, dar te pui 
cu morbul arătatului ? Mjnca- 
rea de la doisprezece i-ar fi 
stat în git. dacă nu ne arăta 
și nouă — ăstora — muritori 
de rind — ce cutie purta cu 
dinsa.

„Nu te supăra pe mine 
Nu te supăra..."

Ba mă supăr doamnă 1 Ce-ar 
fi să-mi aduc și eu clinele lup 
și te asigur că posed un e- 
xemplar premiat, apoi să-l las 
fără botniță pe lingă ciorapii 
matale? Am fi chit, și totuși 
parcă te-aș auzi: „La vinătoa- 
re. la stînă cu el, nu aici".

Viorel MORARL

Dar, cu toate că producția netă a fost 
realizată, sarcina de plan la sortimen
tul spălat normal-cnergelic nu s-a în
deplinit (peste 14 000 tone, minus).

Plusul obținut la producția netă se 
datorește depășirii sortimentelor in
ferioare de cărbune preparat (-ț- 
15 000 tone mixte-șlam), ceea ce a 
Influențat negativ balanța valorică.

Pină în prezent, sporul la canti
tatea de cărbune pentru semicocs 
este de 439 tone, ceea ce reprezintă 
aproape 90 la sută din angajamentul 
de întrecere, te schimb, recuperarea 
este afectată de un minus de 1,4 
puncte, fapt oare implică — pe vi
itor — perseverență și atenție în
cordată din partea conducerii teh
nice, în drrecția îmbunătățirii acestui 
indice.

Muncă 
rodmcă 

încununată 
de realizări 
exemplare

Hotărîte să răspundă cum se cu
vine chemării la întrecere a prepa
ratorilor de la Coroești. colectivele 
preparațiilor Lupeni și Petrila au 
desfășurat în această primă etapă a 
anului o muncă asiduă, fără preget, 
neprecupețind nici un efort în vede
rea realizării și depășirii sarcinilor 
de producție oe le revin.

Pe primul trimestru, la preparația

Lupeni s-au înregistrat cele mai con
cludente rezultate : depășirea produc
ției globale cu peste 5 660 mii lei, a 
cantității de cărbune spălat normal 
cu 15100 tone, a specialului pentru 
cocs cu 4 221 tone, îmbunătățirea 
recuperărilor globale și la cărbunele 
special cu 1,1 respectiv 1.2 puncte, 
ceea ce reprezintă importante spo
ruri adăugate cifrelor de angajament.

Nici indicatorii realizați de prepa- 
rația Pelrila nu sînt cu mult mai 
prejos : valoarea producției globale a 
fost întrecută cu aproape 3 390 000 
lei, producția la sortul semicocs a 
fost depășită cu 391 tone, cantitatea 
de cărbune spălat normal cu 6 600 
tone, iar cea de brichete cu 690 tone. 
Indicele de recuperare s-a îmbună
tățit cu 0,1 echivalînd cu nivelul 
angajamentului luat.

Obținerea acestor rezultate foarte 
bune se datorește faptului că sub în
drumarea permanentă a comitetelor 
de partid respective, conducerile 
tehnico-administrativc sprijinite de 
comitetele sindicatelor și organiza
țiile U.T.C., au pus un accent cu 
totul special pe urmărirea unei func
ționări cît mai bune a fluxurilor teh
nologice și pe controlul periodic ri
guros al instalațiilor producătoare 
de cărbune superior calitativ.

Dacă în cele trei luni scurse din 
anul curent, ta toate preparațiile 
s-au obținut reduceri ale cenușii glo
bale șl cenușii din cărbunele spe
cial, umiditatea medie a produselor 
preparate este in schimb mai mare 
decît cea planificată. In consecință, 
va trebui oa. fiaotorii de răspundere ai 
preparațiilor noastre să dovedească 
mal multă preocupare in privința 
îmbunătățirii indicelui de umiditate 
a cărbunelui preparat și, mal cu sea
mă, a sorturilor cu granulație mă
runtă.

ing. Traian MULLER

Răspunsul 
Consiliului 

popular 
al comunei 
suburbane 
Aninoasa

Comitetul executiv al 
Consiliului popular al co
munei suburbane Ani
noasa, analizind criteriile 
prevăzute în chemarea la 
întrecere lansată de Con
siliul popular al orașului 
Lupeni, pentru cel mai 
frumos, mai îngrijit și 
mai bine gospodărit oraș, 
își însușește această che
mare și își propune să 
realizeze următoarele o- 
biective :

Realizarea unei eco
nomii de 15 000 Iei in ca
drul lucrărilor finanțate 
de consiliul popular;

In curînd

PAULINA CODREANU și CONSTANTIN DUMITRA intr-o scenă 
din viitorul spectacol.

„NEVESTELE 
VESELE

DIN
WINDSOR"

(Io pagina o Ih tilili mniii leafraiai

O nouă premieră 
pe scena teatrului 

petroșănean

♦ Executarea prin 
contribuție voluntară a 
lucrărilor aferente locali
tăților Iscroni și Aninoa
sa, pînă la 1 noiembrie 
1969 ;

♦ Executarea lucrărilor 
votate prin contribuție 
voluntară bănească în co
muna Aninoasa pină la 
23 August 1969 și pro
curarea de materiale pen
tru construcția 
lui cultural din 
croni.

căminu- 
satul Is-

a 1 000♦ Plantarea 
bucăți arbori și arbuști 
ornamentali.

♦ Amenajarea unei 
baze sportive la Școala 
generală din Iscroni 
întreținerea 
tente

Și 
celor exis- 

din Aninoasa.

riri cit mai bune a uni
tăților comerciale de pe 
raza comunei.

♦
verzi

Extinderea spațiilor 
cu încă 0,5 ha.

Realizarea prin ac- 
patrlotice a lucră- 
gospodărești și de 

valoarea

unei a- 
organl- 

și ame- 
de cir-

acestor♦ 
țiuni 
rilor 
înfrumusețare,
cărora să reprezinte cel 
puțin 108 lei pe cap de 
locuitor.

♦ Urmărirea unei a- 
provizlonărl și gospodă-

♦ Acordarea 
tenții deosebite 
zării locuințelor 
najării traseelor 
culație.

La realizarea
obiective își vor aduce 
contribuția unitățile și lo
cuitorii de pe raza co
munei suburbane Ani
noasa, în dorința de a 
întîmpina sărbătorirea e- 
venimentelor istorice din 
acest an cu rezultate cit 
mal bune.

Există o „tulpină” sănătoosă 
a școlii românești. Este a- 
cel minunat „fluviu" de e- 

nergii tinerești, azi mai descătu
șat ca oricînd, care, în cea mai 
serioasă atmosferă de studiu, în 
cele mai bune condiții create 
vreodată tineretului studios de că
tre partid și de stat, își dezvoltă 
plenar potențele șî aptitudinile, se 
pregătește cu migală și pasiune 
pentru a fi folositor patriei, viitoa
rei profesiuni, umanității.

Pe acest fundal general de ne
stăvilite dorinți de continuă per
fecționare „cresc" (și nu în puți
ne școli), însă, și destule „er
bacee” dăunătoare — elevi care 
intră în flagrantă contradicție cu 
cerințele și normele de conduită 
ale școlii, „vedetele" (in sens peio
rativ) care, prin tendința-le stra
nie de a ieși din comun, nu nu
mai că-și sărăcesc considerabil 
bagajul multilateralei pregătiri, 
dar și creează adevărate „buscula
de” ale influenței nocive asupra 
colegilor lor. Despre cine este 
vorba ?

Fie-ne iertată intervenția, prin 
aceste rinduri, într-un domeniu, de 
ia care știm de pe acum răspun
sul celor vizați : „am făcut, am 
dres, pentru a obișnui pe elevi cu 
programul școlar, cu orele de lec
ții și de acțiuni organizate... să 
respecte, in școală și in afara ei,

„PROLIFERAREA'1 INDISCIPLINEI 
pericol în liceele municipiului

normele de disciplină, ordinea, re
gulile de comportare...". Fle-ne 
iertată această „ieșire" dar cei 
care ,,s-au urcat în capul" vieții 
noastre sănătoase de azi, tocmai 
acei pe care dv., educatorii din 
liceele Văii Jiului, îi tolerați în 
bănci, pe „beatles"-ii netunșî cu 
lunile sau pe elevele ce confundă 
clasa cu o cămăruță obscură de 
ceai dansant, „admonestîndu-i" 
doar citeodată, cu timide cuvinte 
dojenitoare, tocmai ei ne-au de
terminat să publicăm aceste nota
ții. „Trapeziștii", „perciunații", „mi- 
nijupistele" cu unghii vopsite, ine
le cu false briliante, coafuri prea 
puțin discret tapate și ciorapi po
licromi - ei și ele - care în a- 
celași timp sînt și... indiferenții 
orelor, cei ce nu iau notițe, mîz- 
gălesc in ore capete de bărbați 
sau femei, admiră natura de-afa- 
ră, se gindesc la Brigitte Bardot 
sau la Alain Delon, ne-au „for

țat" să deschidem azi discuția 
despre disciplina școlară.

Ținem să amintim diriginților 
claselor de la liceele din 
întreaga Vale, că, pe tim

pul cînd alții făceau liceul, dlri- 
ginții nu permiteau, sub nici un 
motiv, să apară un elev în școală 
sau să fie zărit în afara școlii fu- 
mînd, cu unghii colorate sau pleoa
pe înnegrite. Iar mediu pentru 
proliferarea acestor obiceiuri nu 
exista. Acum, în liceele Văii Jiului, 
există. De ce ? De ce a scăzut 
(pentru că orice ni s-ar spune, 
acest adevăr e imbatabil), exigența 
corpurilor profesorale din licee, 
pentru respectarea strictă de către 
elevi a unor elementare norme de 
conduită școlară ? Cum au fost 
lămuriți părinții elevilor indiscipli- 
nați (dacă școala n-are ce să le 
facă !) să impună copiilor lor pre
cepte de comportament in concor

danță cu uzanțele școlii, cerute de 
această principală instituție de 
cultură șl civilizație ?

De ce se permite, sau - ca 
să nu fim absolutiști - se 
manifestă o oarecare în

găduință față de această „mică" 
abatere școlară care este fuga de 
la ore a elevilor ? De ce au ajuns 
elevii Alexandru Kelemen, loan 
Gaboraș, Gheorghe Dan, Radu 
Bușneag, Dan Diaconescu, Ion Bla- 
ga, Mihai Buzdugan, loan Chere- 
che$, Alexandru Demeter, Ecateri- 
na Popa (Liceul Petroșani), Zoe 
Simota, loan Cordea, Aurel Mo- 
ruș, Dan Dolea, Petru Crlșan, Vio
rica Petruș (Liceul Petrila), Anton 
Mastnak, loan Kerteș, Gheorghe 
Gandore, Ecaterina Dîlgan, Sl- 
mion Ceteraș (Liceul Lupeni), Fi
lip Coch, Vasile Grecu, Gheorghe 
Coch (Liceul Uricani), Mariana 
Lungu, Nicolae Radu, Cristian Mo-

raru (Liceul Vulcan) ș.a. să fie a- 
mintiți și „popularizați", trimestru 
de trimestru, an de an, ca „ele
mente" pentru care fuga de la 
ore a devenit un viciu ? V-ați 
mulțumit, credem, în fața repeta
bilității abaterilor acestor elevi, să 
le dați „sfaturi" uitind, voit sau 
din cine știe ce motive, că există 
reguli școlare obligatorii pentru 
orice elevi și sancțiuni așișderea.

A Iți elevi sînt observați per
manent pe stradă, în plim
bări interminabile, în an- 

turaje de „prieteni" (rebutați cînd- 
va de școală, tot din lipsa unor 
intransigente măsuri disciplinare), 
neglijînd completamente studiul, 
trecînd prin trimestre și ani dato
rită... cine știe căror „intervenții" 
de ultim moment : Maria Santa, 
Maria Todea, Richer Bușneag, 
Maria Anisie (Liceul Petroșani), 
Nadia Codreanu, Ana llieș (Li

ceul Vulcan), Francisc lanki, Ga
briela Pirvu, Dan Dolea, Iosif Kap- 
pl, Viorica Giurgiu (Liceul Petrila), 
Carol Nagy (Liceul Uricani) etc.

Sint mulți și elevii care frec
ventează spectacole neper- 
mise vîrstei sau care sînt 

„oaspeți de seamă" al unor ac
țiuni neadmise de școală. Cităm 
doar cîteva nume : Gherghina Re- 
meny, Claudia Dîlja, Stela Auslen- 
der de la Liceul teoretic Petroșani 
- cu specificația că asemenea e- 
levi există și în celelalte licee. 
S-au semnalat, de asemenea, ca
zuri de corhportare necorespunză
toare a elevilor față de profesori. 
Sînt încă mulți acei elevi care răs
pund cu o obrăznicie neînțeleasă 
cadrelor didactice, pe care-i ca
racterizează o crasă indisciplina 
in timpul programului școlar. Șl 
față de asemenea elevi, ca Gheor
ghe Dan, Gheorghe Gherlan, loan 
Cherecheș, Dan Diaconescu (Li
ceul Petroșani), Simion Brîndușa, 
loan Bucur (Liceul Petrila), Imra 
Koncse, Eugen Ceapă, Ana Nea-

Prof. Ion MOCIOI,
activist al Comitetului municipal 

de partid
Prof. V. TEODORESCU

(Continuate in pag. u 3-a)
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Hîrtia descoperire relativ se poate 
contrariu. Do

DUMINICĂ fl APRILIE I960

recentS

Hîrlia. fără do caro nu neam 
putea închipui viața do astăzi, a lost 
descoperită relativ recent. Pentru 
prima dată, ea este amintlli In anul 
123 l.e.n. Secretul producției el a lost 
descoperit In estul Asiei.

A trebuit să treacă destul timp 
pentru oa hlrtia să pătrundă pe toate 
cele cinci continente ale planetei 
noastre. Abia in anul 610 hlrtia a 
început să pătrundă mai masiv In 
Coreea șl Japonia. In anul 751 mai
ștrii din Samarkand au Început să 
producă hîrtie din In. In 759 s-a des
chis o fabrică de hlrtie la Bagdad. 
In secolul al Xll-lea a început fabri
carea htrllei șl In Europa.

Ca ajnlornl noii Instalații 
©btlne $1 un efect 
pildă plita electrică poete intra in 
funcțiune cu o oră înainte de în
toarcerea din oraș, sunete fluierate 

gotc a telefonat căindică cNui
«paratul dorit a lost p is son scos din 
priză.

Gloanțele nu sînt bomboane

Scotocind prin biroul tatălui său, 
David Hulott, în vîrsto de trei onl 
din Petersbourgh (Anglia) o des-

CA
Tehnica în sprijinul LEI

Orașul cu un singur locuitor

(î o \ a — 
suprafață 
stație do 
brasorlo,

Orașul Poudnlk-Center 
SA’. A.) unde pe o modestă 
de 0,4 ha funcționează o 
benzină, o băcănie șl o
toate sub același acoperiș, precum și 
un motel ai palm camere este de 
xinzare contra sumei do 7 000 dolari.

Orașul nu figurează pe nici o harfă 
rutieră din lume, nici pe ghidurile 
P.T.T.

Pe iremoa prosperității sale, acum 
vreo 30 de ani, orașul număra 21 dc 
locuitori — patru familii — dar popu
lația s-a redus de citva timp 
la
In 
să

proprietarul său — Homer 
vlrslă de 41 de ani, care a 
se retragă din afaceri.

Cinci mașini și...
n-are permis !

A memoriei

Dacă, după ce a părăsit locuința, 
cineva își amintește dintr-o dală efi 
poale a "uitai lumina aprinsă, mașina 
electrică în funcțiune, sau că nu a 
scos din priză mașina de călcat ori 
alt aparat electric nu moi aîe nici 
un motiv dc îngrijorare. O firmă de 
aparate electrice din MUnchen (R.F.G.) 
a realizat recent 
branșată la telefon, face 
cu 
La 
în 
Po 
om care numără Tar de la 1 pînă la 
10. Ordinea cifrelor indică proprieta
rului apartamentului un cod pc care 
el tl cunoaște și care corespunde 
fiecărui aparat electric din locuința 
sa. Este suficient ca la o anumită 
cifră el să răspundă din oraș — de 
unde telefonează — prinlr-un „da" 
— pentru ca respectivul aparat elec
tric să fie deconectat.

o Instalație care, 
legătura 

toate aparatele electrice din casă, 
un apel telefonic din oraș intră 

funcțiune o bandă de magnetofon 
care este înregistrată vocea unui

DOS
COP

coperit o cutie cu gloanțe de cara
bina.

El a luat unul, l-a înghițit și 
găsindu-l gustos, a mai luat unul. 
In timp ce îl mînca pe al doilea, 
mama, grijulie, l-a văzut și, dis
perată, l-a dus imediat la spitalul 
de urgență unde i s-a făcut o ra
diografie. Ambele gloanțe de cite 
3,75 cm se aflau în 
lului.

Medicul speră să 
nici o complicație 
„bomboanele" vor 
într-o zl sau două pe cale natura
lă.

stomacul copi-

nu se ivească 
și poate că 

fi eliminate
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ANECDOTE • ANECDOTE
Un tînăr dramaturg aduce directo

rului unui teatru pizma sa piesă. 
După ce o citește acesta li spune:

— Regret, dar nu pol admite ca 
In teatrul meu să se proiereze În
jurături.

— Bine, dar in piesa mea nu exis
tă nici o înjurătură, răspunde mirat 
dramaturgul.

— Nici nu m-am relerit la piesă, 
ei ia spectatori.

W» De unde știu . oamenii de știinfă 
clnd va avea loc o eclipsă de Lu-
nd ?

— Ce Întrebare I Dar ce Iți 
ehipui că ef nu cilesa ziarele ?

In-

V Dacă GU- 
nu

șeful nu-și va retrage 
viatele pe care le-a rostit Ieri, 
voi mai lucra aici 1

— Dar ce ji-a spus ?
— „Caută-li loc In altă parte" 1

UNUI negustor de vite din Portu
galia, pe nume Raul Rodriguez, 1

ANECDOTE • ANECDOTE

JOCURI
CU AVERSE 

(biverb : 4, 8)

MONOVERB
(6-10)

CCCCB)
Nicu SBUCHEA

are un bufet 
propoziției e 

Ce știm despre 
ceva I Pînă aici

LA.P.L.-ul
Subiectul 

T.A.P.L.-ul. 
el ? Că are
e simplu. Ce are subiectul ? 
Un bufet. Deci o încăpere 
în care intri și găsești sticle 
lucioase, ospătărițe amabile, 
mese curate și unde aromele 
preparatelor culinare te in
vită să întîrzli puțin...

Nu. Eroare I Ce este bufe
tul... din punct de vedere 
gramotîcal ? Complement di
rect. Și, ce este mai important, 
faptul că bufetul e comple
ment sau că e o unitote în 
care intri și unde găsești ce 
găsești s.a.m.d. ? Nu se știe. 
De fapt, unde se află unita
tea ? Pînă aici analiza se 
dovedește neputincioasă, din 
core cauză este necesar să 
dezvoltăm propoziția într-o 
frază pe înțelesul tuturor.

T.A.P.L.-ul are un bufet în 
piața Victoriei unde consu-

maiorii „trag" nu pentru că 
se cheamă „Hai la noi" ci 
pentru că se află în calea 
lor șr vinde bere. De fapt și 
dacă s-ar chema „nu intrați, 
că vă pore rău", lumea tot 
ar intra și unitatea ar în
semna pentru T.A.P.L. tot un 
complement și încă unul... 
direct.

Din cauza acestui comple
ment, de moi bine de doi 
ani, orașul se află in derută. 
Pe vremea cînd complemen
tul se numea „Carul cu bere", 
consumatorii veneau buluc, 
gustau o țuiculiță, mincau 
doi-trei mici, un grătar. Com
plementul era nu numai di
rect dar șl rentabil : lunar 
se realizau aici încasări de 
peste 400 mii lei. Apoi com
plementul a fost supus unor 
măsuri de rodicolizare a pro
filului. A fost introdusă o li
nie outomotă (sic I) de au-

. ♦ * ț" 1 j
numai 
Week, 
hntărit

proferat! : să aveți permis 
mașină, sau o mașină fără per- 
Cunoscntiil oîntărct de muzică

Ce 
nu șl 
mis ? 
ușoară Eddie Mitchell a răspuns de
cinci ori „da" la a doua alternativă.

Nici nu-i de mirare ,■ deși, din di
verse motive (prudență, miopie, ner
vozitate etc.), ol 
Iul „făcător de 
nu dispune decîl 
din cele mai noi 
„Mercedes" de 
„DS 21", un „Vauxhall", un 
Cooper" șl un „Bentley"). Luxoasele 
vehicule au scopul de a transporta 
tehnicienii, instrumentele instrumen
tiștilor, Coriștilor, soția și cei doi 
copii ai săi, laolaltă cu clntărețul 
însuși.

Fericitul proprietar al acestui mic 
parc de automobile nu permite depă
șirea vitezei de 100 km/h în prezenta 
lui, iar cînd ar.e de efectuat curse 
urgente prin Paris, folosește... bici
cleta.

nu posedă carnole- 
minu.nl", clntărețul 

de... cinci exemplare 
tipuri de mașini (un 
nouă persoane, un 

.Morris

I
♦

I♦

• ANECDOTE
s-a lurat geamantanul In timp ce se 
Întorcea de la tlrg.

După cîteva zile Insă, geamanta
nul l-a lost trimis prin poștă Împre
ună cu următorul bilețel: 
tul de regretabil ca un 
rangul dumnitale să nu 
ban In valiză".

,Este des- 
negustor de 
aibă nici un

ai venii ieri— GIANNJ, de ce^nu 
la școală ?

— S-a căsătorit sora
— Bine, bagă 'de seamă să nu se 

mai repete I

• ANECDOTE

D I S T
PROVERBIALA

(criptografie: 1, 2, 2, 8)

Anion SAIMAC

CINEMATOGRAFICA
(biverb i 8, 9)

NICOLAE CERCHEZ — Petroșani: 
Reținem triunghiurile pentru o vii
toare publicare. Pe cînd un careu 
tematic ?

FRANCISC GALL — Petroșani: 
„Carboniferă" are prea mult „steril" : 
OPO, ILLS, REB, LIT. Poate veți 
reveni cil cărbune de calitate.

toservire, cu scopul de a 
spori vînzarea preparatelor 
culinare. După o îndelungată 
germinare s-a născut și ideea 
colosală care dă culoare 
complementului : firma 1 Foar-

ne cineva că e laconică ? 
Că nu găsești înăuntru ceva 
care să îndreptățească cit 
de cit invitația teapeliștilor? 
Nu. E adevărat că acum, de 
atîta sobrietate și politețe,

M

I

i
X 
x
•
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In timp cc noua cetate dc metal a Hunedoarei 
și-a lărgit dimensiunile și profilul, prin înălțarea 
dc agregate siderurgice moderne, șj cetatea ’ 
che — castelul Corvinilor — a primit 
șare nouă. Acest important monument 
cărui faimă s-a dus pînă departe peste 
patriei, se prezintă acum vizitatorilor 
renovat. Lucrările dc restaurare începute 
ani în urmă s-au încheiat. Privind de departe cele 
două cetăți: castelul cu silueta lui masivă și im
punătoare, cu turnuri înalte și zvelte și combina
tul siderurgic, cu zeci de coșuri uriașe care fumegă 
zl și noapte, ai parcă imaginea a două epoci puse 
față în față în care istoria a imprimat urmele ei 
monumentale.

Incepînd cu actualul sezon turistic, itinerariul 
unei vizite în castel, care pînă de curînd se limita 
la 3—4 săli, cuprinde toate cele aproape 50 de în
căperi. Lucrările dc restaurare au avut la bază o 
activitate științifică de cercetare istorică și arheo
logică, care a urmărit păstrarea și punerea în 
evidență a originalului si autenticului. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit edificarea castelului a avut loc 
în trei etape, de-a lungul secolelor XIII—XVII, su
ferind între timp și cinci incendii mari, ultimul 
In 1854.

După încetarea funcțiilor medievale pentru care 
a fost construit, acelea de rezistentă feudală, a- 
dăpost și sprijin întărit al nobilimii, castelul a 
fost transformat în sediul unei instituții adminis
trative și în depozit de fierărie provenită de la 
atelierele care prelucrau minereurile din împreju-

ve- 
o înfflți-' 
istoric, a 
granițele 
complect 
cu ciliva

rlnii. Apoi capătă treptat funcția de monument Is
toric, evoclnd memoria vie a lui Ioan de Hune
doara, conducătorul și organizatorul victoriilor 
strălucite repurtate cu oștite sale de țărani împo
triva cotropitorilor turci, pentru care o fost denu
mit „cel mai mare soldat și viteaz ol vremii sal- "

Prin elegont», proporțiile și arhitectura impună 
tonre In care sini prezentate trei stiluri: <joli<, ba
roc și cel al Renașterii, castelul de la Hunedoara 
oferă vizitatorilor, acum după restaurare, frumu 
soți do toată splendoareo. De cum intri In incinta 
cetății „husarilor" șl te îndrepți spre podul d< 
lemn de peste apa ZlaștlulUi, pe care se face In
trarea In castel, Iți apare in față mărețul turn do 
poartă cu silueta Ini masivă. în partea stingă a 
Intrării se înalță turnul buzduganului, construcție 
ce face parte clin prima cetate a lui Iancu de Hu- 
nedoara. încăperea care prezintă cel mai mult 
Interes este „sala cavalerilor", unde lumina pătrun
de discret prin vitrouri întretăiată de șirul coloa. 
nolor masive de marmură roșie care sprijină nor 
vurilo și bolțile gotice. O scară in spirală, aflata 
alături, construită In 1453, cu trepte de piatră In 
forma unui uriaș evantai duce la „sala dietei' 
situată la etaj. Fațada exterioară a acesteia dă 
nota de originalitate a castelului. La are in par
tea superioara 4 balconașe închise, turnulețe c< 
se sprijină pe piloni masivi de zidărie, decorați in 
stil gotic cu frunzele de acant și blazoane între 
care domină stema Corvinilor fcorbul cu inelul 
în cioc).

în continuarea aripei principale <i castelului se 
află, complet renovată, faimoasa galerie „Ne bol- 
sca" (Nu te teme) și turnul cu același nume. A- 
ceasta servea drept loc de refugiu în caz de cu
cerire a castelului. Turnul dispune de platforme și 
creneluri la fiecare etaj. Din vîrful acostata se poa
te vedea în bună voie întreaga panorama a Hu
nedoarei noi, socialiste, cit și drumul aerian pe 
care corfele funicularului transportă minereul de 
fier de la uzina de preparare Toliuc pentru a potoli 
„foamea" furnalelor.

Urcînd pe altă scară îngustă ajungi la turnu1 
Capistrano, ce a fost atribuit ca locuință in timpul 
șederii la Hunedoara a călugărului franciscan loan 
Capistrano, participant alături de Iancu la bătă
lia de la Belgrad. A fost adusă la forma inițială 
capela, zidită în 1446 de Iancu de Hunedoara, ale 
cărei bolți gotice au fost înălțate la nivelul iniția! 
după urmele găsite cu prilejul cercetărilor arheo
logice.

Aripa „Matei" de la parter și etaj, construită în 
timpul regelui Matei Corvin, considerată de isto 
rici ca prima construcție din Transilvania clădită 
In stilul Renașterii, păstrează piese .și fresce ilus
trative ale legendelor despre originea lui Iancu. Cu 
renovări importante se prezintă aripa Bethlen, ai 
cărei nume a rămas de la principele Ardealului 
Gavril Bethlen, devenit în 1618 slăpîntul castelului. 
Au fost restaurate, curățite și renovate legendar.: 
fîntînă săpată în stîncă de prizonieri pentru a pri
mi libertate, șanțul „urșilor" unde erau ținute ani 
malele sălbatice, ca și alte construcții interioare și 
exterioare ale castelului.

A. ZAHARIE
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Știați • •

producția agricolă 
de dezvoltare a 
urmează : în Ame-

ANUL TRECUT 
a țărilor în curs 
crescut după cum 
rica Latină cu 5 la sută, în Extremul
Orient și în Africa cu 6 la sută.

LA 320 km de exploatările de la 
Golkonda (India), care nu mai func
ționează de aproape 200 de ani, e 
fost descoperit un diamant de 96 de 
carate.

CEL DE-AL Il-LEA tîrg internațio-

nai al țărilor în curs de dezvoltare 
din Asia va avea loc anul acesta la 
Teheran. Potrivit dacelor preliminare, 
la tîrg vor participa 40 de țări.

Primul tîrg de acest fel a fost or
ganizat în 1966 la Bangok.

PRIMĂVARA și vara cantitatea de 
căldură care cade pe unitate de su
prafață la latitudinile nordice este 
mai mare decît !a Ecuator. Dacă nu ar 
exista ghețurile care reflectă razele 
solare, chiar și în inima Africii tem
peratura aerului ar ajunge la 10—203C 
iar în timpul iernii ea nu ar'scădea 
sub 5°C.

R A C T I V E
Poșta rubricii

cu
Goethe

IOAN BOTA — Lupeni: Careul 
dv. „Valea Jiului" conține multe 
■ impurități". Colțul din dreapta jos 
e semiînchis (nu comunică cu restul 
careului decîl prinlr-o singură pătră- 
țlcă albă) și are 6 puncte negre în 
plus. Mai încercați.

LIVIU COVACI — Deva: Deși 
Interesant, careul „Univers" conține 
licențele ETO și TMO, dar mai ales 
conjugarea EMAN, care II fac nepu
blicabil. Vă așteptăm cu alte colabo
rări.

Hai la noi I Firmă cu a- 
dînci rezonanțe în tradiția 
noastră ospitalieră. Subiectul 
propoziției este subînțeles : 
consumatorul. Ce face con
sumatorul ? Se duce in piața

ta notr
PSEUDO-ANALIZA GRAMATICALA

te inspirată, aceasta are me
nirea să creeze unității o 
personalitate invidiată de 
toote celelalte unități simi
lare. Deschideți urechile : 
Hai la noi I Firmă sobră, 
politicoasă, pretențioasă, in 
pas cu cerințele vremii. Spu-

de otita curățenie și deser
vire civilizată (o dată om 
cerut un ciolan cu fasole, la 
core, în loc de furculiță și 
cuțit, barmana mi-a trîntit în 
farfurie o... lingură) l-a scă
zut rentabilitatea la mai mult 
de jumătate.

Victoriei și citește toote fir
mele de la toate unitățile 
comerciale și de deservire. 
Firme reci, domnule, negrăi
toare, care nu te îndeamnă 
la nimic. Una singură îl o- 
rientează parcă în via
ță : Hai la noi I Laitmotiv

NELU OPRIȘ — Lonea: „Muzica" 
are cîteva „stridențe", 2 puncte negre 
în plus, licențele OCZ, RCOF, EIDAT, 
plus conjugările INDIC, ATIRN și 
SAR. Deci „concertul" nu va avea 
loc. Din rest poate vom reține ceva.

I. IVANESCU — Lupeni: 
dreptate, „ABREV" nu 
Făcind modiiicarea pe care o 
se depășește admisibilul de 15 % 
puncte negre. Triunghiul în 
va vedea lumina tiparului.

Aveți 
„merge" ! 

indicați

schimb

TRAIAN COLDA — Lupeni: Mul
țumim pentru cuvintele frumoase pe 
care ni le adresați. In privința care
ului „Monumente și locuri Istorice" 
avem cîteva observații: 
rind licența ESC și apoi
Iernatică destul de slabă (25% pe 
orizontal și 35 la sută 
tical). Slăpîniți însă tehnica 
crucișării și acest lucru ne face să
sperăm că în curînd veți fi oaspetele 
rubricii „Jocuri distractive".

în primul 
densitatea

pe ver- 
în-

al tradiției amintite, firma te 
trage parcă de minecă, con- 
curînd toate unitățile care 
de atunci și-au pierdut pur 
și simplu clienții. Deci pre
dicatul este „hai". Unde ? Ei, 
asta-i vezi ! Nu oriunde ci 
la noi, și de aici rezultă par
ticularitățile noului comple
ment pe care-l analizăm. 
La noi, într-o aglomerație 
greu de descris, de unde nu 
ieși cu toți nasturii la pal
ton așa cum ai intrat ; unde 
nu găsești fețe de mese ; 
unde nu se mătură pe j’os : 
unde se află în apropiere 
hotelul orașului și după toate 
regulile orașelor care au un 
hotel, acesta trebuie să ai
bă, la rîndul lui, și un bufet 
sau un restaurant, care in 
fațo oaspeților noștri suferă 
o metamorfoză : din comple
ment direct al T A P.l.-uluî, 
devine în mod logic, com
plementul direct al orașului,

Unul dintre feciorii în casă ai Iul 
Goethe a sustras într-uaa din z: e 
de la bucătărie un pește mare, l-a 
ascuns sub manta și a zbughil-o 
afară, gata să se facă nevăzut pe 
aleea parcului din apropiere. Maes
trul, care stătea la fereastră, intîm- 
plător, observă coada peștelui ieșită 
de-un cot de sub manta. „Hei, 
tinere!" strigă cu asprime. Tînănil 
se brlbîie: „Ordonați, excelentă !" 
„Pe viitor, cînd vrei să «scoli a 
plimbare» pe vreunul din peștii mei, 
să-ți iei o manta mai lungă sau un 
pește mai scurt!'...

y
f Odată, pe parcursul unei lungi 
călătorii, Goethe poposește la un han 
și comandă o sticlă cu vin. Înainte 
de a bea, el degustă licoarea și. apoi, 
o diluează cu o cantitate oarecare de 
apă.

Aflati la o masă vecină, lingă pa
hare pline, și sticle... goale, cîtorva 
studenți, gălăgioși, „bine dispuși", 
nu le scapă faptul că domnul de 
alături bea vin „subțiat" cu apă... 
Și încep să’ rîdă cu poftă de asta. 
Unul dintre ei întreabă: „Dacă nu 
vă supărali, stimate domn, ne spune li 
și nouă de ce amestecați cu apă no
bila băutură ?"

Goethe i-a ripostat:
Apa singură te face să fii tăcut. 

O dovadă? Peștii din lac. Vinul 
singur iii ia mințile. Dovadă ? Domnit 
de la masă 1 Și, pentru că vreau să nu 
mi se-ntiniple nici una nici alta, beau 
vinul amestecat cu apă.

★

reprezentotiv.bufetul nostru
Hai la noi I
Acum fraza 

Și subiect, și 
țelese, subînțelese sau... ne
înțelese, nu contează. Are și 
complemente și atribute, chior 
și perspective de viitor, ca 
să nu mai vorbim de tradi
ție. Înainte vreme 
numea „Carul cu 
vindea țuică, iar 
numește așa cum 
te și vinde... bere, 
pra, în loc să 
lui orașului un 
care l-ar merita 
feria în văzul 
du-i un loc în loja din 
De ce ? Analiza gramaticală 
nu poate să răspundă la în
trebările core nu țin de su
biect. Adică de firmă...

are de toate, 
predicat. In-

bufetul se 
bere" și 

acum se 
se numeș- 
Pe deasu- 

dea centru- 
aspect 
aduce 
tuturor,

pe 
peri- 
din- 
față.

I. MUSTAJA
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185 de ani „Nevestele vesele din Windsor"

i

r

■

lui Korosi
Csoma Sândor,

din Transilvania
Sc Împlinesc 185 dc ani dc 

la najur.-a Iul Korosi Csoma 
Sondor, eminent otienlallsl. 
savant dc renume mondial, 
primul ccrratâlor european al 
Umbli si llleratuții tlbetane

Viitorul savant șl cdMtor pe 
drumurile ..
4 aprilie 1784 In salul Koros, 
orașul Covasna. din părinți io
bagi, devenifi qrăniccri-painici 
ai hotarelor imperiului aus
triac. In schimbul promisiunii 
împărătești — niciodată |inu- 
lc — dc a li eliberați. Deși 
lipsit cu totul de posibilități 
materiale - biografii mențio
nează amănuntul cd părinții 
lui au cheltuit pentru el derl- 
roriul 1 forinl strlns cu marc 
greutate pentru 
la Covasna la 
Aluri. KSrosI Csoma 
dor dotat cu ° 
de muncă si o sete dc cunoaș
tere ieșite din 
studii st rd luc ite, 
vitrege, lucrlnd 
serviciu, absolvă 
leg iul ui reformat 
Aici obține o bursă care u 
oferă posibilitatea să-și desd- 
vlrșească studiile 
Universității din 
unde se dedică Jn 
studiului limbilor. Cucerit dc 
rezultatele spectaculoase ob
ținute In cunoașterea istorici 
îndepărtate a popoarelor cu 
ajutorul dalelor’ furnizale_ de 
cercetările lingvistice. Korosi 
Csoma Sândor hotărăște să se 
dedice descoperirii și cerce
tării limbilor unor popoare 
asiatice, Înrudite cu maghiarii, 
înainte Insă de a întreprinde 
călătoria în Asia, se stabilește 
pentru un timp la Zagreb, un
de Iși însutește limba sirbo- 
croată, menita sâ-i ușureze 
călătoria în Asia pe care in
tenționa s-o facă prin Mosco
va _ Irkutsk. De altfel. în 
cursul vieții salejși va însuși 
15 limbi, printre care 5 limbi 
europene moderne, araba, per
sana, turca, diferite idiomuri 
indiene ca și greaca, latina 
ebraica și In cele din urmă 
tibetana, căreia i se va con
sacra.

fn 1819, la 36 dc ani. plea
că In marea sa călătorie — 
una din cele mai uimitoare — 
slrăbătlnd peninsula balcanică 
și Asia Mică pentru a ajunge 
In India și dc acolo in Tibet. 
Aici el va avea posibilitatea 
să devină cel mai însemnat 
cercetător ai limbii și literatu
rii libelane, al budismului pe 
care le va studia în diferite 
mlnăstirl ale călugărilor la- 
maișli tlbelani. a căror încre
dere o clștiqă. Rezultatele cer
cetărilor sale sini clteva lu
crări fundamentale ale orien
talistică, printre care o gra
matică a limbii tlbetane șl un 
dicționar tlbelano-englez. cu- 
prinzlnd circa 40 009 de cuvin
te.

Dincolo de rezultatele spec
taculoase, ale 
sale, ceea ce 
mlrațla, este 
condițiilor, de o 
proape dc neimaginal, în care 
a lucrat. Avlnd la dispoziție 
doar sub\-entii derizorii, pri
mite cu Intermitentă, lipsit a- 
desea de hrană șl lucrînd în 
frig, KbroS Csoma Sândor a 
devenit simbolul slujirii pină 
la sacrificiul de sine a științei 
Din modestie nu a vorbit nici
odată despre condițiile inuma
ne In care a lucrat, dar care 
au devenit binecunoscute prin 
mărturiile unor călători șl sa
vant I enqlezi. care l-au cunos
cut șl vizitat.

Din păcate, aceste mizere 
condiții și-au spus In cele din 
urmă cuvlntul: o 
matură, survenită 
curmă cercetările 
marelui savant.

Pentru a cinsti 
Korosi Csoma Sândor, născut 
pe meleagurile noastre, la Co
vasna, 1n această localitate 
de origine I se va ridica un 
bust de către Comitelui de 
Stat pentru Cultură și Artă 
și Consiliul popular al jude
țului. La Aiud se va dezveli 
o placă memorială. Academia 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu Comitetul jude
țean pentru cultură și artă vor 
organiza la Sf. Gheorghe 
simpozion: fn același oraș 
stradă va primi numele 
KSrosi Csoma Sândor.

Asiei s-a născut la

drumul de 
A lud. fn

Sân- 
putere

comun, lacc 
fn condiții 
ca băiat de 

cursurile Co- 
din localitate.

In cadrul 
Gottingen, 

principal

cercetărilor 
st 1 me șt e ad- 

cunoașterea 
asprime a-

moarte pre- 
1n 1842. 

rodnice ale

memoria Iul

un
o

Iul
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După „Noaptea regilor * 
(1963—1964) și „Măsură pentru 
măsură" (1964—1965), o nouă 
piesă a marelui dramaturg W. 
Shakespeare va vedea lumina 
rampei pe scena teatrului din 
Petroșani i .Nevestele vesele 
din Windsor’ în regia lui Con
stantin Dtcu și scenografia sem
nată dc Aurel Flnrca.

Piesa, scrisă la cererea re
ginei Angliei, intr-un timp re
cord — două săptămini — este 
.una dintre cele mai hazlii șl 
mai năstrușnice comedii shakes-

pearcene*. după cum o numeș
te J. Dover Wicson.

Eroul central este sir John 
Falsloff (poTSonoj care apare

.nevestelor'' șl ținta Ironiilor.
A pune o piesă de Shakes

peare în scenă e<4o o obliga
ție a fiecărui teatru, dar și

AVANCRONICĂ TEATRALĂ
și în piesele ,1-lcnric *1 lV-lea" 
șl .Heroic -1 V-lea"), reprezen
tanții] unei lumi pe cale de 
dispariție, care încearcă să «?e 
adapteze noilor realități, doT 
fără succes, devenind robul

un act dc mare curaj, de răs
pundere, pe care șl l-au asu
mat regizorul, scenograful și 
actorii. Credem însă că serio- 
zltolpa cu care an privit n- 
cest lucru to|l realizatorii spec

tacolului. pasiunea șl dăruirea 
fe vor întllni Intr-un mod fe
ricit în noua realizare a tea
trului petroșănean.

Printre Interprețil ‘ care dau 
vta|ă personajelor acestei co
medii, a cărei premieră va n- 
vea loc în cnrînd, amintim 
pe: Dumitru Drăcea Nicolae 
Nicolae, Vasile Ilașiganu, Ce
cilia Teodorii. Carmen Tăulu. 
Nicolae Gherghe, Paulina Co- 
dreanu, Constantin Dumitra, 
Vaier Donca etc.

M. MUNTEANU

Muzeul 
î mineritului 
■ nu mai poate 
î fi vizitat I

Ziua sănătății
(Urmare din pag. I)

medicală, statul cheltuiește, în mclie pe locuitor peste 300 Iei anual. 
Prin fondurile bugetare se asigură populației numeroase servicii și 
prestații medicale gratuite, curați e șl profilactice.

Un alt exemplu edificator: față de 1 239 dispensare medicale de 
circumscripție și întreprindere exist nte In anul 1938, astăzi funcțio
nează 4 700 asemenea unități, din care 3 000 In mediul rural. Dis
punem în prezent de 158 377 patiri de asistență medicală, de 4,7 
ori mai mult ca in 1938.

Dacă în 1938 existau 8 134
90 000 cadre medii, ajungîndu-se în prezent să se asigure în medie 
1 modic la fiecare 636 locnllori, față de 1 medic la î 895 locuitori 
fn 1938.

îmbunătățirea generală a condițiilor de viață ale populației, dez
voltarea sistemului de ocrotire a sănătății, au avut ca urmare scăde
rea accentuată a mortalității generale și infantile. In comparație cu 
anul 1938, mortalitatea generală s-a redus cu mai mult dc jumătate, 
Iar cea Infantilă s-a redus de peste 3 ori, durata medie de viață a 
crescut de la 42 ani, cit era fn 1932, Ia peste 68 ani în prezent.

Și în Valea Jiului rezultatele eforturilor depuse de cadrele mc- 
dico-sanilare. sub îndrumarea organelor de partid și de stat, vădesc 
Indici sanitari încurajatori și mobilizatori. Astfel, în municipiul Petro
șani, cel 158 medici și 533 cadre medii, au la dispoziție 1 313 paturi de 
spital, numeroase policlinici, dispensare, circumscripții sanitare, case 
de naștere, ele. In municipiul nostru, natalitatea a crescut de la 18,7 
Ia mie în 1960 la 29,4 Ia mie în 1968 iar sporul natural al populației 
a crescut de la 12 Ia mie în 1960 la 21 Ia mie în 1968 adică aproape 
dublu. Au fost eradicate boli grave ca antraxul, difteria, poliomie
lita, telanosul, iar tuhorculoza a scăzut la mai puțin de jumătate fn 
1969 față de 1960.

Desigur, exemplele și problemele sanitare ar putea fi mult jnai 
numeroase.

Recent, Comitetul Central al P.C.R. a elaborat Directivele sale 
fn problema sanitară, aci dc mare valoare științifică șl practică, 
document mobilizator și concret pentru noi, muncitorii sanitari.

Sintem mindri să afirmăm că nuncitorii sanitari din Valea Jiu
lui vor acționa neintirziat cu energie și consecvență pentru trans
punerea fn viață a prevederilor Directivelor Comitetului Central, 
pentru perfecționarea asistentei medicale a populației șl continua în
florire a medicine! românești, obiectiv Important al politicii partidului 
de ridicare a nivelului de trai al poporului, de ridicare a țării noas
tre pe culmile cele mai Înalte ale civilizației.

din care 3 000 in mediul rural. Dis-

mcdicl, astăzi există 31 000 medici șl

„Pe strune de vioara
In cadrul turneului pe 

care-1 întreprinde în Va
lea Jiului, orchestra de 
muzică populară «Doina 
Argeșului" din Pitești a 
prezentat vineri seara, pe 
scena Casei do cultură 
a sindicalelor din ora
șul nostru, în fala unui 
numeros public, un fru
mos concert do muzică 
populară intitulat : „Pe 
strune de vioară".

Prezența în spectacol a 
unor InteTpreli de frunte 
oi cintecului nostru 
popular ca Irina I.oghln, 
Artemiza Bejan, Benonc 
Sinulescu, colaboratori ai 
RadiotelevîzJunli Tomâne, 
alMuri de tineri soliști 
vocali Ionel Păun, Nicu 
Vllomireanu, Hermina 
Stănușescu, de instru
mentiștii Florea Nelcu,

(Urmare din pag. 1)

Vezi, stimată călătoare, e- 
xislă sau ar trebui să existe 
o măsură în toate. Știu că nu 
pentru dumneata ai pus plă
cile deși le-ascultai preocupată 
știu că mai văzuseși aparatul 
dar noi nu mai văzusem și — 
deh! — trebuia să vadă lu
mea că ai așa ceva.

Sînt împrejurări cînd pur și 
simplu nu ai chef să asculți 
muzică dar s-o auzi amesteca
tă cp, grave intenții de snob 
e și mai neplăcut.

Reacția vecinilor a fost sa
lutară și unanimă. Nici unul 
n-a sărit să vadă minunea, n-a 
întrebat nimic. La capătul unui 
sfert de oră ti-ai strlns cutia 
șl ce mai era apoi, pufnind ne
mulțumită șl mișcînd ostenta
tiv toate segmentele corpului 
ti-ai vlrît capul în palton. Dum
neata nu ne mai vedeai. Noi 
însă da. Și te judecam.

„PROLIFERAREA11 INDISCIPLINEI
pericol în

(Urmare din pag. I)

Plo-
___ _ _____ _ - Lu

peni). llie Cojocaru, Marin Geam
bașu (Liceul Uricani), colectivele 
de cadre didactice de la școlile 
respective au manifestat îngă
duință, au tolerat lipsa de disci
plină, din dorința, poate, de a nu 
apăreo drept... pedagogi severi.

goe, Cornel Colțan, Teodor 
peanu, Maria Bercea, (Liceal

Șirul de fapte și cazuri ie
șite din comun, de elevi 

» lipsiți de respect față de 
profesori sau lecții, nesancționați 
la timp, ar putea fi continuat. 
Deși, în genere, colectivele didac
tice din liceele noastre, s-au preo
cupat de a face din școală o tri
bună a bunei educații, în dreptul 
paragrafului nesocotirii de către 
elevi a obligațiilor școlare există 
încă destul loc pentru... măsuri. 
Au fost sancționați cu scăderea 
notei la purtare mulți dintre ele
vii citați mai sus, dar sint destui 
și cei asupra cărora nu s-a apli- 
cot cu exigență regulamentul șco
lar. Au primit eliminări, pe 1-2 
zile, elevi ca Mioara Simina și Ghi- 
zela Vincze (Liceul Petrila), Anton 
Mostnak și Lenuța Voinea (Liceul

Ion lonescu, Toma Marin, 
Valerlu Clnfincă, Florea 
Pascu și 31(1 reprezen
tanți al cintecului nostru 
popular, a încîntal en
tuziastul public petroșă- 
nean. Aplauzele celor 
prezent! au răsplătit din 
plin măiestria soliștilor 
și orchestrei. a cărei 
conducere a aparținui lui 
Emil Tănase și Elorlan 
Economii.

SPORT
FOTBAL

Selecționata de juniori a României 
s-a calificat in finala turneului in
ternational de fotbal de la Cannes. 
In semifinale, echipa României a ter
minat la egalitate 1—1 (0—1) cu re
prezentativa U.R.S.S. Au marcat $te- 
fănesou și Grigoriev. DeoaTece ra
portul de cornere a fost egal: 5—5, 
tinerii fotbaliști români au obținut 
calificarea în finala competiției da
torită mediei de vîrstă.

BOX
La Budapesta a început un turneu 

international de box la care parti
cipă pugiliști din R.P.D. Co 
Polonia, România, U.R.S.S. și Un
garia.

In limitele categoriei grea, boxe
rul român Cojocaru l-a învins prin 
K.O. pe maghiarul Varga.

ȘAH
După 5 runde, consumate în tur

neul international de șah de la Monte 
Carlo, marele maestru român Florin 
Gheorghiu a acumulat 3 puncte, a- 
vlnd și o partidă întreruptă In pozi
ție complicată cu maghiarul Portisch. 
In runda a 5-a Gheorghiu (jucînd ou 
negrele) a obținut remiză în fața 
marelui maestru sovietic Bronstein.

liceele municipiului

TENIS
Jucătorul român Ion Tiriac s-a ca

lificat în semifinalele turneului in
ternational de tenis de la Reggio 
Calabria (Italia). In sferturi dc finadă, 
Ion Țîriac 
6—2, 6—4

l-a învins în două seturi: 
pe cehoslovacul Kudelka.

♦
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I
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I
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De mai mult timp, prin 
„grija" celor care se ocupă 
de distribuirea energiei e- 
lectrice, Muzeul mineritului... 
nu mai poate fi vizitat. Așa 
o fost incepînd din 14 mar
tie și pină in prezent cind 
cu mici pauze, muzeul nu 
a avut lumină.

Cum fără lumină muzeul 
nu poate fi vizitat, zecile de 
vizitatori sint nevoiți să focă 
calea intoarsâ. Mai rău este 
că întreruperile dese de cu
rent (zilnic de la ora 8 Io 
18) au loc tocmai in perioa
da vacanței de primăvară a 
elevilor. In fiecare zi au pu
tut fi „admirate" grupuri de 
elevi așteptind în fața mu
zeului pentru a veni... curen
tul.

Mulți excursioniști veniți 
din alte județe ale tării au 
plecat, la fel ca și vizitatorii 
străini din Franța, Germania 
sau Ungaria, fără să poată 
vedea exponatele din muzeu.

Din lipsa curentului elec
tric, nici caloriferele nu 
funcționează, iar personalul 
muzeului este nevoit să lu
creze in frig.

Ne întrebăm, cine va su
porta pagubele pentru înca
sările pe care le-ar fi făcut 
muzeul, in această perioa
dă ?

M. PAVEL
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DUMINICA « APRILIE

8,30 Ora exactă. Cum va II 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Pentru copil șl școlari. 
Filmul artistic .Dirijabi
lul furat* — după Jnles 
Vcrne.

10,05 Filmul serial: -Belle M 
Sebastian” (II).

10.30 Ora salului.
12,00 Do strajă palricl.
12.30 Concert simfonic.
13.30 Artă nlastică. Retrospec

tivă Henri Catarqi.
13.45 Mozaic muzlcal-coregralic
14.45 Includerea emisiunii dc 

dimineață.
16.15 Duminică sporllvă : Fot

bal : Universitatea Clivj 
— Steaua. Transmisiune 
de la Cluj.

18.30 Zoo. Din viața animalelor.
19.00 Telejurnalul de scară.
19.15 .Doină zic, jocul mi-e 

drag". Seiecțiunl din spec
tacolul orchestrei -Doina 
Banalului" din Caran 
sebeș.

19.45 Desene animate.
20.00 Film cu trei stele: .Ulti

mul apus de soare*. In ro
lul principal actorul Kirk 
Douglas — premieră pe 
țară.

21,50 Film muzical cu cînlărea- 
ța Julie Felix.

22,10 Telesport.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22,55 închiderea emisiunii.

taiita * de prevenire 
a Mor la tarile de mancă

i taundere ji nlale!

Lupeni), llie Cojocaru, Marin 
Geambașu, Elisabeta Mardare, 
Maria Mocanu, Cornelia Leahu 
(Liceul Uricani). De la Liceul in
dustrial minier Petroșani au fost 
exmatriculați elevii Nicolae Sâlăjan 
și Constantin Marcu, pentru fapte 
incompatibile calității lor, dar a- 
supra elevilor Petre Dondoescu și 
loan Bărbuceanu (care au rupt 
tezele în fața profesoarei și a 
clasei I) n-au fost aplicate sanc
țiunile corespunzătoare. De ce ? 
De ce se permite „modernizarea" 
părului elevelor Doina Urs și Ma
ria Anisie (Liceul Petroșani), scur
tarea exagerată a fustelor și pal- 
toanelor (Claudia Dilja, Cornelia 
Văduva, Doina Ciurdariu, Marga
reta Cibu din Petroșani, Mariana 
Lungu, Viorica Florea, Aurora 
Băcică din Vulcan), de ce în va
canță atîția elevi și eleve nu-și moi 
amintesc ce „hram" poartă, nu 
participă la acțiunile organizate 
de școală, frecventează barurile 
și restaurantele. se „încotoșmă- 
nează" neșcolărește, influențînd in 
rău pe elevii mici, din școlile ge
nerale, care miine-poimiine vor 
urma exemplul „modelelor" extra
vagante ?

Nu putem fi de acord nici cu 
atitudinea indiferentă sau 
total greșită a unor părinți 

față de manifestările de indiscipli
nă ale copiilor lor. Mama elevei 
Gherghina Remeny, din Petroșani, 
fiind încunoștințată că fiica-i frec
ventează petrecerile studențești, la 
ore nepermise, răspunde că fata 
ei are dreptul să „facă tot ce do
rește în afara orelor de clasă" ; 
mama elevei Elena Sofrin, de la 
Liceul Petrila, nu-și supraveghea
ză fiica, o lasă singură în vecini, 
la televizor, unde aceasta se în- 
tilnește voit cu anumite persoane 
rău clasate ; părinții elevilor Nico
lae Sâlăjan și loan Tanchiș din 
Petroșoni nu se interesează de
loc de situația școlară a fiilor lor 
etc. etc.

BASCHET
de astăzi șl pînă la 12Incepînd 

aprilie, orașul Mannhein va găzdui 
cea de-a 5-a ediție a competiției in
ternaționale de baschet rezervată e- 
chipelor de tineret, dotată ou „Cupa 
Albert Schweitzer". La întreceri vor 
participa 12 echipe care au fost îm
părțite în două grupe. Selecționata 
României face parte din grupa a 
Il-a alături de formațiile Austriei, O- 
landei, Poloniei, Turciei și S.U.A. In 
grupa I vor evolua următoarele 
chipe: Cehoslovacia, Elveție, R. F. a 
Germaniei, Luxemburg. Franța și 
Italia.

Pină în prezent trofeul a revenit 
de două ori Belgiei și cîte o dată Ita
lici și Poloniei.

e-

Parcul văduvit de bănci
Un parc fără bănci este similar 

unei camere lără scaune. Adică ce
va de neînchipuit. Dar asemenea 
paradoxuri se mai Intlmplă pe Ici, 
pe colo, dacă in Lupeni există par
curi văduvite de bănci. Tocmai a- 
cum clnd și viața zonelor \ erzi în
cepe să reînvie, clnd copii, tineri 
sau virstnicl caută In liniștea par
curilor momente de veselie sau re
culegere, clnd perechile de îndră
gostiți, 
curilor,

Dacă 
liniștiți 
lipsesc,
să le caute: 
fără prea multe tocmeli și lără lor- 
me, de locatarii blocurilor învecina-

prieteni consecvenți ai par- 
caută un Ioc mai retras, 
gospodarii orașului sini ne
din pricina băncilor care 
le putem sugera pe unde 

au lost transportate,

te. Și acum, În fața blocurilor, oa
menii se lasă mlngliați de- razele 
soarelui crezlndu-se fn parc, iar co
pil se hfrjonesc. Bineînțeles — tre
buie să mai dovedim ? — că locul 
băncilor din parcuri nu este la in
trarea fn bloc. Dar și aici sini ne
cesare din moment ce oamenii le-au 
luat din parcuri. Ce-/ de făcui ? A- 
sociafiile de locatari să reflecteze 
asupra posibilităților de a confec
ționa și plasa bănci pe lingă blocuri. 
Pentru că și părinții trebuie să su
pravegheze jocul copiilor, nu ?

lată, deci, că gospodarii orașu
lui Lupeni trebuie să impare și pe 
iubitorii parcurilor, și pe cei cărora 
le place să stea in țața „casei". Nu 
ne indoim că vor ieși victorioși din 
dilemă cit mai degrabă.

putea spune în 
r grăitoare dovezi 

colaborări, pe 
undeva rupte, rîntre școală și fa
milie, în fața atitor nume de elevi 
sub care se ascunde o necores
punzătoare exigență a profesorilor 
față de actele de indisciplină șco
lară ? E adevărat, nu putem ab
solutiza, nu întreg personalul di
dactic al liceelor noastre mani
festă îngăduință față de indisci
plină, dar, dacă nu există acel 
cuantum de cerințe și exigențe u- 
nitar peste tot, dacă există ca
dre didactice care se străduiesc 
șl reușesc să Imprime elevilor o 
conduită școlară adecvată, nu e 
mai puțin adevărat că sînt încă 
(și nu spre fala noastră, a peda
gogilor) și profesori care, profitînd 
de faptul că regulamentul nu este 
prea clar, prea categoric, în pri
vința îndatoririlor elevilor, nu con
ține precizări detaliate asupra u- 
niformelor, ținutei în genere, trec 
cu vederea imeompatibile atitudini, 
nu militează (alături de organiza
ția de tineret) la instaurarea unei 
discipline ferme - călăuza și che
zășia tuturor succeselor.

Mersul înainte al procesului ins- 
tructiv-educativ implică (oricit ne
am feri să recunoaștem) un climat 
de disciplină corespunzător rigo
rilor școlii, implică stimularea la 
elevi a unei puternice dorințe de 
a respecta exemplar regulamentul 
școlar. Ori aceasta cere muncă, 
multă muncă, îndeplinirea întru- 
totul a sarcinilor educative de că
tre pedagogi.

Să așteptăm roadele întronării 
unui asemenea climat în liceele 
Văii Jiului.

VREMEA
Iert, temperatura aerului, la Petro

șani, a oscilat între plus 2 grade șl 
plus 9 grade, Iar Ia Paring între mi
nus 4 grade și plus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme frumoasă, cu cer varia
bil. Temperatura în ușoară creștere. 
Vtnt slab din sectorul sudic.

Efecluind un control la exploata
rea minieră Dilja în scopul preve
nirii incendiilor la diverse construc
ții existente în incintă, am ajuns — 
însoțit de tov. Aristică Zgarbura, șe
ful serviciului administrativ și Va
sile Izdrugă, șeful formației P.C.I. — 
la magazia de utilaje unde lucrea
ză, ca manipulant de materiale, mun
citorul Boboc Vasile. Am verificat 
aci dacă se păstrează libere căile de 
acces. Dar ce să vezi: una dintre 
uși era blocată cu diferite piese și 
materiale din metal, unele ambalate, 
altele vrac, aruncate în dezordine 
una peste alta, pe o înălțime dc 1 
metru, pe tot spațiul din jurul in
trării. Cealaltă ușă și singura prin 
caie. cu mare greutate, am putut 
pătrunde In interior se alia, de ase
menea, blocată cu alte materiale care 
împiedicau accesul. Nici ușa de« la 
magazia de carbid nu era liberă; 
aici, dacă doreai să ajungi înăuntru, 
trebuia să te subliezi într-un fel să 
poți ocoli sacii și butoaiele depozi
tate anapoda pe platforma din față.

In interiorul magaziei nici fărimă 
de ordine sau de spații de circula
ție corespunzătoare. Dacă vroiai să 
străbați, ca tot omul, încăperea tre
buia să posezi serioase atribuie de 
alpinist și de atlet, in același timp, 
pentru a sări peste piese care dă
deau impresia că sînt căzute din 
.lună", nu depozitate de semeni de-ai 
noștri.

Astfel stînd lucrurile, și avînd în 
vedere că la controlul din luna au
gust 1968 s-a găsit aceeași stare de 
lucruri, am încercat să aflăm de la 
tov. Vasile Boboc (care potrivit sar
cinilor P.C.I. pe locul de muncă, 
răspunde de păstrarea ordinei în ma
gazie) părerea dînsului în legătură

cu neregulile constatate. Dar cu cin» 
să discuți ? Tov. Vasile Boboc refuză 
să stea de vorbă, să răspundă la în
trebări.

Am plecat mai departe la maga
zia centrală de materiale să verifi
căm dacă nu cumva tov. Elvira To- 
deraș mai folosește reșoul electrio 
pentru încălzit. Am rămas conster
nați găsind aceeași stare de lucruri, 
numai că de această dată reșoul e- 
lectric era confecționat din rezistențe 
mari să producă căldură, nu glumă, 
deoarece tov. Elvira Toderaș și aju- 
toarea dînsei, pe lingă încălzit mal 
folosește acest aparat și drept sobă 
de gătit. Pe ce și-ar mai prepara 
dumnealor cafeaua, tocana și ochiu
rile de ouă dacă acesta ar fi fost 
desființat ?

Mai mult. în jurul reșoului se gă
seau aruncate hîrtii și resturi de ți
gări. Am căutat să ne explicăm cu 
tov. Elvira Toderaș, dar aceasta ne-a 
dat replica: Nu spun nimic, nu de
clar nimic, faceți ce vreți, dar nu 
am chef să mai plătesc amendă ca 
data trecută. Tată prin urmare cum 
înțelege tovarășa șefă să ne răspun
dă. Oare sarcinile P.C.I. stabilite p» 
locuri de muncă și prin planul d» 
măsuri sînt numai așa, de florile 
mărului ?

Tov. Elvira Toderaș și Vasile Bo
boc sînt străini de faptul că Re
dare cetățean, salariat al unei între
prinderi de stat, este obligat a res
pecta regulile de prevenire și stin
gere a incendiilor ? Deocamdată a- 
cestor salariati li s-au încheiat acte 
pentru contravențiile constatate.

Maior Nicolae RADU
Grupul județean de pompieri 

Hunedoara — Deva

LUNI 7 APRILIE

PROGRAMUL I:

di-5,05—6,00 Program muzical 
mineată; 6,05—9,30 Muzică și 
iitățl; 9,30 Revista literară 
10,00 Cîntece pentru copii do Emil 
Lerescu,- 10,10 Curs de limba engle
ză. Ciclul II, lecția a 27-a,- 10,30 So
liști de muzică populară; 11,05 Muzi
că ușoară; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Melodii de Grigore Florian și 
Zsolt Kerestely,- 12,20 Cronici plas
tică» 12,30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat,- 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,21 Muzică 
ușoară» 14,10 De ce? De unde? De 
clnd ?; 14,25 Muzică; 14,30 Emisiune 
muzicală pentru ostași; 15,05 Muzică; 
15,10 Memoria pămîntulul românesc; 
15,35 Concertul zilei» 16.00 Radiojur
nal. Sport; 16,10 Muzică ușoară» 16,30 
Antena tineretului; 16,55 Radio pu-

de 
fletua- 
radio;

blicitatc; 17.00 Duete vocale de mu
zică ușoară; 17,10 Piese corale; 17,30 
Muzică de estradă; 17,45 Ora specia
listului; 18,05 Soliști de muzică 
populară; 18,30 Gazeta radio,- 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,20 Sport,- 19,30 Un cîntec popu
lar șt un nume drag,- 19,45 Șansonete; 
20,05 Teatru radiofonic serial. „La 
răscruce de vînturi’ de Emily BrOnte; 
20,32 Muzică ușoară; 20,42 Cîntece 
și jocuri; 21,25 Miine, în emisiunile 
muzicale,- 21,35 Muzică ușoară; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Recital de operă Ludo
vic Spiess,- 22,40 Moment poetic; 22,45 
Intîlnlre cu jazzul; 23,15 Pagini din 
opere; 0.05—5 00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,10 Muzică ușoară; 6,45 Cintece 
și jocuri populare; 7,10 In sunet de 
fanfară; 7,37 Muzică ușoară; 7.45 
Muzică populară; 8,10 Tot înainte; 
8,25 Selecțiuni din operete; 8,45 Săp-, 
tămîna culturii ungare,- 9,10 Curs de 
limba engleză. Ciotul I, lecția a 18-a; 
9,30 Muzică ușoară; 10,05 Rooilal de 
vioaTă Salvatore Accardo,- 10,30 Pa
gini din opere; 11,15 Din folclorul 
muzical *1 popoarelor; 11,45 Muzică 
ușoară; 12,05 Avanpremieră cotidia
nă» 12 16 Concert de prînz; 13,00 De

toate pentru toți,- 14,10 Muzică popu
lară,- 14,30 Moment științific,- 14 35 
Muzică ușoară,- 15,00 Sonata pentru 
oboi și pian de Sigismund Toduță» 
15,20 Mic concert folcloric; 15,40 
Radio publicitate,- 16,00 Pagini celebre 
din opere,- 16,15 Lexiconul compo
zitorilor români,- 16,45 Muzică ușoa
ră,- 17,00 Radiojurnal. Sport; 17.10 
Muzică; 17,15 Ateneu,- 17,45 Arii din 
opere; 18,05 Amfiteatru literar,- 18,30 
Aceste melodii sînt și astăzi prefe
rințele dumneavoastră; 19,05 .Sec
vențe* și „Simetrii" de Cornel Ță
ranii; 19,30 Curs de limba engleză. 
Ciclul II, lecția a 27-a; 19,50 Noapte 
bună, copii; 19,55 Studioul tînăridul 
interpret,- 20,20 Melodii populare,- 
20,30 Ora specialistului; 20.50 Arii 
din opere,- 21.05 Muzeul Instrumen
telor vechi; 21.40 Forum științific» 
22,15 Melodii Interpretate de Roxena 
Matei șl Manolo Escobar,- 22.30 Cro
nica plastică; 22,40 Simfonia op. 16 
de Pascal Bentoiu; 23.07 Muzica 1 șl 
publicul; 23,45 Muzică ușoară.

BULETINE DE ȘTIRI : Progra
mul I: 5,00; 5,30; 6.00; 6.30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20.00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4.00. Progra
mul II: 6,05; 7,30; 10,00; 12,00; 
14,00; 18,00; 19,00; 21,00; 23,00; 

0,55.
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EDPIEIE Din
nu DE 1

SAIGON 5 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, in 
noaptea de vineri spre sîmbălă a- 
vioane americane de tip „B-52" si-au 
continuat raidurile asupra regiunii 
01'3010340 la sud de valea Da Shau. 
la aproximativ 50 k-m de fosta ca
pitale imperială Huo. Nu se preci
zează dacă obiectivele vizate au fost 
sau nu atinse. In același timp, for
țele patriotice au întreprins în mai 
multe regiuni ale Vietnamului de 
sud peste 15 atacuri de hărțuire a 
trupelor americano-saigoneze și au 
bombardat importante centre și baze 
americane. De asemenea, au avut 
toc vineri după-amiază incidente vio
lente în zona demilitarizată, la cîțiva 
kilometri de Con Thien în apropie
re do riul Ben Hai, care străbate 
această regiune. In regiunea Phuoc 
Vinh au avut loc lupte între unităti 
de blindate americane și cele ale 
forțelor patriotice. Comandamentul a- 
merican a fost nevoit să trimită în
tăriri — elicoptere de luptă și arti
lerie — pentru a face fată situației. 
Au fost înregistrate pierderi de am
bele părți.

ORIENTUL APROPIAT
• Cele patru mari puteri au respins orice sugestie de a 

încerca să impună un acord statelor arabe și Israelului
• O delegație militară a Arabiei Saudite va vizita R.A.U.

NEW YORK 5 (Agerpres). — In 
legătură cu prima reuniune desfășu
rată la New York a reprezentanților 
la O.N.U. al Franței, U.R.S.S., S.UJL 
și Marii Britanii, consacrată exami
nării căilor do soluționare pașnică a 
conflictului din Orientul Apropiat, 
surse diplomatice de la Națiunile 
Unite, citate de agenția Reuter, au 
informat că colo patru mari puteri 
au respins orice sugestie de a în
cerca să impună un acord statelor 
arabe și Israelului. Aceleași surse au 
relevat că în cursul convorbirilor au 
fost discutate următoarele patru pro
bleme principale: Misiunea de pace 
a reprezentantului special al O.N.U., 
Gunnar Jarring, fală de care totl 
cei patru ambasadori au exprimat 
sprijinul deplin al guvernelor lor,- 
sprijinirea rezoluției Consiliului do 
Securitate din 22 noiembrie 1967 în 
baza căreia a fost înființai manda
tul lui Jarring,- inoportunitatea pen
tru cele patru mari puteri de a în
cerca să impună un acord și posi
bilitățile promovării unui acord între 
țările aflate în conflict.

O sursă bine informată de la 
O.N.U., citată de agenția Associated 
Press, a declarat că cei patru am
basadori .au realizat mai multe 
puncte de acord decît de dezacord" 
in prima lor ședință comună. Pe 
masa conferinței au fost prezentate 
un proiect sovietic, datind de la 30 
decembrie 1968 și unul american e-

laborat la 24 martie 1969, care pre
văd realizarea unul acord între păr
țile aflate în conflict cu ajutorul 
O.N.U.

★
GAIRO 5 (Agerpres). — O delega

ție militară condusă de emirul Bin 
Abdul Aziz al Saud, ministrul apă
rării al Arabiei Saudite, va face in 
curînd o vizită oficială în Republi
ca Arabă Unită — anunță ziarul „Al 
Alinam", In oursul șederii sale la 
Cairo, ministrul saudit va avea între
vederi cu Mohamed Fawzi, ministrul 
apărării al R.A.U., și cu al(i coman
danți ai forțelor armate egiptene.

★
CAIRO 5 (Agerpres). — Mahmud 

Fawzi, consilier al președintelui Ga
mal Abdel Nasser pentru afacerile 
externe își va prelungi cu încă o 
săplămînă vizita în Statele Unite 
pentru a putea participa la reuniu
nea care are loc la New York a 
reprezentanților permanenți la O.N.U. 
ai celor patru mari puteri privind 
soluționarea pe cale pașnică a crizei 
din Orientul Apropiat. Mahmud Fawzi 
va avea de asemenea o întrevedere 
cu președintele S.U.A., Richard 
Nixon.

Provocările sistematice ale unităților 
americano-saigoneze

împotriva
NEW YORK 5 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al Cambod- 
cjiei pe lingă Organizația Națiunilor 
Unite Huol Sambath, a adresat o 
Scrisoare președintelui Consiliului de 
Securitate prin oare îl informează des
pre provocările sistematice ale uni
tăților americano-saigoneze împotriva 
teritoriului cambodgian. La 11 mar
tie, menționează scrisoarea, 5 elicop-

Cambodgiei
tere americano-saigoneze au încăl
cat spațiul aerian al Cambodgiei și au 
deschis foc timp de 45 de minute 
asupra unui sat de graniță. In ur
ma acestui atac au fost uoise și ră
nite mai multe persoane. Huot Sam
bath a cerut ca această scrisoare, 
insolită de fotografii, Să fie difuzată 
ca document oficial al Consiliului 
de Securitate.

Succese ale pafriofilor 
mozambicani

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres).— 
La Dar Es Salaam a fost dat publi
cității un comunicat al Frontului de 
Eliberare din Mozambic (Frelimo) 
în care se arată că detașamentele 
armate ale acestei organizații au în
registrat succese remarcabile în 
provincia Tete în timpul luptelor 
care au avut loc în luna martie. 
Patriot» au atacat cîteva coloane 
ale trupelor colonialiste portughe
ze, au incendiat numeroase depozi
te de carburanți și au aruncat în 
aer o serie de poduri.

în comunicat se arată că dezerta
rea lui Kawandane, care a trecut 
recent de partea colonialiștilor por
tughezi, nu va avea repercusiuni a- 
supra luptei poporului din Mozam-. 
bic pentru eliberarea patriei sale. 
Kawandane, după cum se arată în 
comunicatul Frelimo, nu ocupa nici 
un post în cadrul unităților armate 
de eliberare. Cu cîteva luni în urmă 
conducerea Frelimo l-a destituit din 
funcția de secretar al Frontului din 
provincia Cabo Delgado întrucît s-a 
folosit de poziția sa oficială în 
scopuri personale.

D interesantă ort durată
înlocuirea unei 

cu o inimă
HOUSTON 5 (Agerpres). — 

O echipă de chirurgi ameri
cani, condusă de dr. Denton 
Cooley, a efectuat vineri, cu 
succes, Ia spitalul St. Luke din 
Houston, o operație de înlocui
re totală a unei inimi umane 
cu o inimă artificială. Dr. 
Cooley, specialist în grefele de 
inimă, a implantat în locul ini
mii bolnave a lui Haskell 
Karp, in vîrstă de 46 de ani. 
o „proteză cardiacă ortopedi
că" — mașină din plastic de 
mărimea unei inimi umane cu 
natru compartimente și valvule 
onectate la o pompă electri

că. Această operație este pro
vizorie, urmărindu-se menține
rea în viată a lui Karp pînă 
■e va fi găsită o inimă natu- 
'ală adecvată. Este pentru pri
ma oară cînd o inimă umană 
■ste înlocuită în totalitate cu 

-<na artificială. Pină acum s-a 
ncercat folosirea unor mici 

nompe pentru a prelua sarci
nile cordului bolnav în timpul 
■nor operații.

La 21 aprilie 1666, dr. Mi- 
r-hael Debakey, șeful serviciu- 
•ni de cardiologie de la Spi- 
<alul metodist din Houston, a 
■mplantat în pieptul unui car
diac — Marcel Derudder — o 
nompă electrică din material 
nlastic alături de inima bolna
vă, care a preluat 60 la sută 

1 n funcțiile acesteia.
Cinci zile mai tirziu, pacien 

• ut a inertul din viață in ur
ma unei hemoragii pulmonare.

Dr. Debakey, inventatorul
inimii artificiale. a încercat

inimi umane 
artificială
din nou această intervenție, la 
17 mai 1966, asupra lui Walter 
McCans, un alt cardiac incu
rabil, iar la 18 mai 1966, la 
New York, chirurgul Adrian 
Kanlrowltz a folosit pompa 
„Debakey" în cadrul unei o- 
perații efectuate asupra pacien
tului Louise Ceruso. Cei doi 
pacienți și-au pierdut viața în 
urma unor complicații pulmo
nare. La 8 august 1966, prof. 
Debakey și-a reîncepui activi
tatea. El a plasat alături de 
inima slăbită a unui mexican 
în vîrstă de 37 de ani, care 
suferea din copilărie de reu
matism cardiac acut, o inimă 
artificială care după zece zile 
s-a substituit total ventriculu
lui sting al pacientului. După 
zece zile, norripa artificială, de
venită inutilă, a fost scoasă. 
Iar pacientul și-a reluat acti
vitatea. La 3 decembrie 1967 
proî. sud-african Christian Bar 
nard, a efectuat prima grefă 
de inimă asupra lui Louis 
Washansky. Cu aceasta a înce
put era transplantărilor cardia
ce. Profesorul american Deba- 
key a adus noi îmbunătățiri 
inimii artificiale, declarlnd că 
singura soluție pentru vinde
carea bolnavilor dr- cord va fi 
totu«< inimi artificială.

HOUSTON 5 |Agerpres) — 
Starea sănătății lui Haskell 
Karp, primul pacient căruia i-a 
fost înlocuită Inima cu <» „Ini
mă" din plastic la spitalul St. 
Luke din Houston, rămine 
„stabilă și satisfăcătoare", s-a 
anunțat la acest spital.

Congresul Partidului Comunist 
din Canada

OTTAWA 5 (Agerpres). — La To
ronto au Început vineri lucrările ce
lui de-al XX-lea Congres al Parti
dului Comunist din Canada. Rapor
tul a fost prezentat Congresului de 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Canada, William Kashtan. Roferlndu- 
se la situația internă, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru crearea unei pu
ternice mișcări democratice condusă 
de olasa muncitoare, care să repre
zinte o coaliție națională n tuturor

forțelor antimonopoliste șl antiimpe- 
rialiste.

Analizind situația Internațională, 
William Kashtan a condamnat acțiu
nile agresive ale forțelor imperialiste 
arătînd pericolul ce-1 reprezintă a- 
ceste forte pentru cauza pfioii, liber
tății șl securității popoarelor, pentru 
cauza democrației și socialismului. 
El a subliniat în special pericolul 
ce-1 reprezintă pentru Canada par
ticiparea la blocul militar N.A.T.O,

Sesiunea De nrimăvară a tailiului ministerial 
al N.H.T.O. va avea loc la Washington

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
semnării pactului nord-atlantic. sesiu
nea anuală de prjpiăvară a Consi
liului Ministerial al N.A.T.O. va a- 
vea loc la Washington, la 10 și 11 
aprilie, anunță un comunicat dat 
publicității simbătă la Bruxelles. Șe
dințele ministeriale ordinare vor fi 
precedate, la 10 aprilie, de o ședință 
inaugurală, la oare principalul dis
curs îl va rosti președintele Richard

Nixon. Acest discurs, precizează co
municatul, va urma alocuțiunilor lui 
William Rogers, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Willy 
Brandt, președintele de onoare al 
Consiliului miniștrilor afacerilor ex
terne ai landurilor R. F. a Germa
niei, și Manlio Brosio, secretarul ge
neral al N.A.T.O. La reuniunea inau
gurală a N.A.T.O. vor participa mi
niștrii do externe și ai apărării ai 
țărilor membre ale organizației, foșli 
și actuali înalti funcționari ai 
N.A.T.O., semnatarii pactului și alte 
oficialități.

Trupele federale nigeriene continuă
să înainteze în teritoriile aflate 
sub controlul forțelor biafreze

LAGOS 5 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat oficial dat publicității la 
Lagos se arată că trupele federale 
nigeriene continuă să înainteze în 
teritoriile aflate sub controlul for
țelor biafreze. După ce au cucerit 
localitatea Ozu Akoli, unitățile fede
rale continuă atacurile, aflîndu-se la 
numai 19 km de contrul administra
tiv biafrez Umuahia. De asemenea, 
trupele federale atacă pe un front 
larg în vest și sud.

In același timp, postul de radio 
Biafra anunță că atacurile întreprin
se de unitățile federale asupra ora
șelor Anitsha și Owerri au fost res
pinse, iar luptele continuă încă în 
localitatea Ozu Akoli.

După cum informează agenția 
M.A.P.. guvernul federal nigerian a 
respins, ca inacceptabilă, propune
rea făcută de primul ministru al An
gliei, Harold Wilson, în cursul re

centei sale viy.ile in Nigeria de a 
trimite în Biafra un grup de obser
vatori Internaționali. s

O
LAGOS 5 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat al postului de ra
dio biafrez, captat la Lagos, trupele 
Biafrei au recucerit localitatea Uzua- 
koli, o importantă poziție strategică. 
In cursul săptămînii trecute, unităti 
ale guvernului federal nigerian o- 
cupașeră localitatea Uzuakoli, si
tuată la numai 20 de kilometri de 
Umuahia, centrul politico-adminis- 
trativ al Biafrei’.

Grupul de Observatori internațio
nali, care se află la Lagos, după 
un turneu întreprins pe frontul de 
nord și nord-est nu au fost în mă
sură să furnizeze nici un fel de a- 
mănunte în legătură cu căderea lo
calității Uzuakoli în miinile biafre- 
zilor.
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PAKISTAN

Președintele Yahia Khan a promulgat 
o Constituție provizorie

RAWALPINDI 5 (Agerpres). - 
Președintele Pakistanului. Yahia 
Khan, a promulgat o Constituție pro
vizorie, în conformitate cu care ur
mează să fie guvernată țara. După 
cum se știe, vechea Constituție a 
fost abrogată la 25 martie, după de
misia lui Ayub Khan din funcția de 
președinte, cind a fost instituită le
gea marțială.

Comunicatul oficial precizează că

generalul Yahia Khan este împuter
nicit In calitate de șef «1 statului să 
adopte măsurile constituționale pe 
caro le consideră oportune pentru 
administrarea tării.

Postul de radia pakistanez a a- 
nunlal, totodată, hotărirea autorită
ților de a institui tribunale mili
tare speciale pentru judecarea per
soanelor care Încalcă prevederile 
legii marțiale.

Ciocniri între manifesfanți
și polifie în Irlanda

BELFAST 5 (Agerpres). — In lo
calitatea nord-irlandeză Lurgan s-au 
produs ciocniri între manifestantii 
caro cereau acordarea de drepturi 
civile minorității catolice și poliție. 
Au fost rănite 12 persoane și au 
fost arestate alte 20. Participant» la 
manifestație au încercat să organi
zeze un marș de la Belfast la Du
blin (capitala Republicii Irlanda), dar 
autoritățile nord-irlandeze au inter
zis trecerea frontierei. Extremiștii 
protestanți au amenințat că vor re
curge la forță pentru a împiedica 
desfășurarea marșului. Cînd au ajuns

in localitatea Lurgan, manifestantll 
au inlimpinat împotrivirea polițiști
lor. In aceeași localitate, extremiștii 
prole-,i înți au organizat o conlrama- 
nifestatie care, de asemenea, a fost 
împrăștiată de poliție.

Acțiunea autorităților nord-irlande
ze pentru păstrarea ordinei este jus
tificată în ordinul ministrului de in
terne cu privire la interzicerea mar
șului sus-ainintit, prin dorința de a 
se crea condițiile necesare aplicării 
programului de acordare treptată a 
drepturilor civile.

e scurt
• BONN. — La Prankiurt pe Main au luat siîfșit lucrările Comi

tetului federal de constituire a Partidului Comunist Qermrm. Comitetul 
a pregătit proiectele declarației program și statutul partidului, care ur
mează să fie supuse aprobării participanfilor la congresul de consti
tuire a Partidului Comunist German. Acest Congres va^uvea loc în 
zilele de 12 și 13 aprilie în orașul Essen.

Dizolvarea Federației
BRASILIA. — Președintele Brazi

liei, Costa e Silva, a emis un de
cret privind dizolvarea Federației 
studenților din Brazilia. Organizația

Puternic cutremur
TIRANA. — Agenția Telegrafică 

Albaneză anunță că la 3 aprilie în 
Albania s-a produs un puternic cu
tremur de pămînt al cărui epicentru 
a fost în zona Mallakaster-Tepelene. 
Cutremurul a avut o intensitate de
gradul 7. O persoană a murit, iar 
alte 65 au fost rănite. Totodată, 981 
de locuințe au fost distruse și 2 062 
avariate.

Organele de partid și de stat au 
luat masuri imediate pentru ajuto
rarea persoanelor rănite și sinislra-

$ TOKIO. — Recent, la Tokio 
s-a vîndul la licitație pentru o su
mă echivalentă cu 150 000 franci
francezi o sticlă de whisky, consi
derată a fi cea mal veche din lume. 
Ea datează din anul 1719 și a apar
ținui pînă în prezent unui om de 
afaceri japonez. Anterior, faimoasa 
sticlă de whisky aparținuse familiei 
imperiale. Noul posesor este un In
dustriaș american.

Q GENEVA. — Potrivit unul ra
port al Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.), Australia s-a situat 
anul trecut în fruntea țărilor cu ce
le mai multe accidente de circulație, 
raportate la numărul locuitorilor. 
Astfel, la un milion de locuitori au 
revenit în această tară 283 de ac
cidente fatale de circulație. Pe locul 
doi s-a situat Republica Federală 
a Germaniei, urmată de Austria, 
S.U.A., Canada șl Franța.
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R.S. CEHOSLOVA
CĂ: In halele de 
producție a celei 
mai mari între
prinderi metalurgi
ce din Cehoslova
cia : VZKG-KIemenl 
Gottwald din Os
trava, în nordul 
Moraviel. Produse
le uzinei sint as
tăzi cunoscute in 
52 de țări ale lu
mii.

studenților din Brazilia
este acuzată de a fi desfășurat „ac
tivități subversive, periclitînd ordi
nea publică".

de pămînt în Albania
te. Consiliul de Miniștri al R.P. Al
bania a luat o hotare cu privire 
la ajutorarea populației sinistrate șl 
înlăturarea urmărilor cutremurului.

• PARIS. — Unul dintre cele 
mai mari cuptoare solare din 
lume va intra zilele acestea în 
funcțiune în Pirinei, între loca
litățile Odeillo și Font Rameu. 
Instalația are o capacitate de 
1 000 kW, putînd atinge o tem
peratură de 3 800 grade. Ea con
stă difltr-o oglindă parabolică 
cu o suprafață de 2 500 mp și 
63 de heliostat» de cite 45 
mp, fiecare plasate în jurul o- 
glinzii. Căldura produsă de ta- 
zelo solare va fi folosită la cer
cetări de fizică a temperaturi
lor înalte și pentru produce
rea de cristale ultrafine.

Descoperirea unui adevărat arsenal militar
Ja domiciliul unui milionar american

NEW YORK. — La domiciliul mi
lionarului american William Toren- 
sen a fost descoperit un adevărat 
arsenal militar., continînd o cantitate 
de arme și muniții de... 77 tone. El 
a fost condamnat la 6 luni închi
soare pentru că a cumpărat arma

mentul nu numai din statul New 
York, unde locuiește, ci și din alte 
state, fapt interzis de legile ameri
cane. Luna trecută, Torensen a fost, 
de asemenea, reținut de politie pen
tru transportul unor arme antitanc 
din stalul New York in California.

Perlă în greutate de 6,38 kg

SAN FRANCISCO. — Wilburn 
Cobb, în virstă de 65 de ani, a ofe
rit spre vinzare o perlă uriașă, la 
prețul de 3,5 milioane dolari. Este 
vorba despre o perlă pe care el a 
primit-o în dar în anul 1936 de Ia 
un locuitor al insulei Palawan din a- 
propierea Filipinelor. Băștinașul care 
l-a oferlt-o, i-a spus că în cazul cind

o va vinde înainte de trecerea unui 
interval de 21 de ani, „se va întîrn- 
pla o nenorocire în familie". Acesta 
a fost motivul pentru care Cobb a 
păstrat perla piuă acum.

Potrivit afirmațiilor sale, perla cin- 
tărește 6,38 kilograme și a fost gă
sită într-o scoică uriașă.

DAKAR. — Republica Senegal a sărbătorit împlinirea a nouă ani 
de la proclamarea independentei. Manifestările oficiale, prile)uite dc a- 
ceaslă sărbătoare s-au desfășurat în fosta capitală a Senegalului, Saint- 
Luis, cel mai vechi oraș al tării.

După cum relevă ziarele care au apărut la Dakar, în anii care au 
trecut de la obținerea independentei, tara a obținui o serie de suc
cese în dezvoltarea economiei, în domeniul progresului social și cul
turii. Cu toate acestea, guvernul trebuie să iacă fajă unor greutăți eco
nomice, moștenire a dominației de aproape un secol a colonialiștilor.

ȘJJ A_
Demonstrații de protest 

împotriva războiului 
din Vietnam

NEW YORK 5 (Agerpres). — In 
numeroase orașe ale S.U.A. au în
ceput vineri demonstrații de protest 
împotriva războiului din Vietnam 
organizate la chemarea unui Grup 
national de acțiune, o coaliție a 
zece organizații americane care se 
opun politicii duse în prezent în 
Vietnam. La San Francisco a avut 
loc o manifestație în fata Cartieru
lui general al armatei a 6-a a S.U.A.,

iar la Honolulu, manifestanții au 
defilat prin fata fortului militar 
Russy. în orașul Baltimore demons
tranții au străbătut străzile principa
le scandînd „Puneți capăt imediat 
războiului din Vietnam", „Vrem pa
cea acum".

Demonstrații și mitinguri asemă
nătoare urmează să continue în zi
lele următoare în peste 40 de orașe 
americane.

Un an de la asasinarea 
pastorului

Martin Luther King
WASHINGTON 5 (Agerpres). - 

In S.U.A. s-a comemorat un an de 
la asasinarea la 4 aprilie 1968 a li
derului populației de culoare, pasto
rul Martin Luther King. La Washing
ton a avut loc o ceremonie oficială 
la care au participat primarul capi
talei și alte oficialități. Milioane de 
cetățeni americani — albi și negri — 
au cinstit memoria lui King.

La morniîntul lui King din At
lanta (Georgia) a avut loc o cere
monie. Președintele S.U.A., Nixon, 
a trimis o scrisoare d-nei Coretta 
King, care i-a fost înmînată de mi
nistrul sănătății, educației și asigu
rărilor sociale, Robert Finch.

In numeroase orașe din S.U.A. au 
avut loc manifestații. La Memphis,

locul unde în urmă cu un an a fost 
asasinat pastorul Martin Luther King, 
in fruntea coloanei manifestanlilOF 
care au străbătut orașul s-a aflat 
pastorul Ralph Albernathy, succeso
rul lui King la conducerea organiza
ției populației de culoare, Conferin
ța liderilor creștini din sud.

Pentru a preîntîmpina amplificarea 
demonstrațiilor organizate de popu
lația de culoare, în diferite orașe au 
fost luate măsuri excepționale. Au 
fost mobilizate forte de politie șl 
unităti ale Gărzii Naționale. La Chi
cago, Baltimore, Washington, Michi
gan și în alte orașe între grupuri de 
demonstranți șl politie s-au produs 
ciocniri, soldate cu răniți. Au fost 
operate arestări.

Kiesinger despre dialogul 
cu conducătorii americani

BONN 5 (Agerpres). — Cancela
rul Kurt Georg Kiesinger, care s-a 
întors sîmbălă la Bonn venind de. 
la Washington, unde a participat la 
funeraliile generalului Dwight Ei
senhower, a declarat la sosirea sa 
ca a avut convorbiri cu președintele 
Richard Nixon, care „au contribuit

la lărgirea și aprofundarea" între
vederilor pe care acesta le-a avut 
în cursul recentei sale vizite în R.F. 
a Germaniei. El a adăugat că dialo
gul cu conducătorii americani va fl 
continuat cu prilejul vizitei pe care 
o va face în Statele Unite în luna 
iunie, cînd va avea loc „un schimb 
de vederi foarte complet*.
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