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I.ii Palalul Marii Adunări Naționale au avut loc 
nf -..uri, 9 aprilie, a.c. ședințele de lucru ale unor 
comisii permanente.

Comisia p'Hlru politică externă a Marii Adunări 
N<im »nale, întrunită sub președinția tovarășului Mitul 
Dalea, președintele corni.iei, a examinat din însărci
narea Consiliului do St îl Apelul statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia către toate statele euro
pene pentru Intensificarea eforturilor îndreptate spre 
întărirea păcii șl securității în Europa, adoptai la 
Consfătuirea de la Budapesta de la 17 martie 1909.

In cadrul ședinței, tovarășul' George Macovescu, 
prlm-adjund al ministrului afacerilor externe, a pre
zentat o Informare.

In urma discuțiilor purtate, comisia a avizat favo
rabil acest document, holărind să-l supună cu avizul

său Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România.
★

Comisia pentru probleme do apărare, prezidata de 
tovarășul Vasile Patlllneț, președintele comisiei, a 
examinat din însărcinarea Consiliului de Stat documen
tele privind perfecționarea structurii șl a organelor 
de conducere ale Tratatului de la Varșovia, adoptate 
de statele participante la acest Tratat, in cadrul Cons
fătuirii Comitetului Politic Consultativ, care a avut loc 
la Budapesta.

General-colonel Jon Ionlță, ministrul forțelor arma
te, a prezentat o Informare.

Pe baza documentelor studiate, a Inforn rll șl a 
dezbaterilor. Comisia a avizat favorabil aceste do
cumente, holărind să le supună cu avizul său Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România.

LA E. M. ANINOASA

Recuperarea restantelor —
problemă

Elorlurile tuturor colectivelor de 
muncă sint îndreptate în aceste zile 
înspre realizarea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor luate în întrece
rea socialistă. Rezultatele obținute 
pină acum dovedesc pe deplin for
ța productivă a unităților noastre 
economice, ale căror colective sint 
hotârîte ca în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării patriei 
să obțină noi și importante succese. 
Alături de celelalte exploatări din 
Valea Jiului, și mina Aninoasa a 
încheiat primul trimestru al anului 
cu realizări frumoase. Cele 1 182 
tone de cărbune, extrase peste sar
cinile de plan, constituie o dovadă 
a hărniciei brigăzilor, a preocupării 
conducerii exploatării pentru îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
producție.

Daca facem, însă, o analiză mai 
amănunțită a rezultatelor obținute 
de fiecare sector în parte, consta
tăm unele aspecte peste care nu se 
poate trece cu vederea. Astfel, în 
timp ce sectorul 1 a realizat o de
pășire a planului cu peste 5 000 tone 
de cărbune, sectorul II a înregis
trat o răminere în urmă de 7 496 
tone de cărbune. De asemenea, sec
torul IV al minei, a încheiat pri
mul trimestru cu o depășire de 1 383 
tone, în timp ce sectorul III a în
registrat un minus față de planul 
de producție de 1 595 tone de căr
bune.

La comitetul de partid al minei, 
precum și la conduceri exploatării 
și celor două sectoare, am încercat 
să ne edificăm asupra cauzelor ca
re au determinat aceste rămineri 
în urmă. In discuțiile ce le-am a- 
vut cu tovarășul Dumitru Her. se
cretarul comitetului de partid al mi
nei, cu inginerii Gheorghe Feier, șe
ful exploatării, Victor Ghioancă, șe
ful zonei 1, loan Costinaș, șeful fos
tului sector II, precum și cu Nicolae 
Pușcaș, secretar de partid al orga
nizației de bază nr. 2 A și loan 
Moldovan, președintele comitetului 
Sindical al mină, ni s-a vorbit des
pre hărnicia minerilor de aici, des
pre faptul că unele brigăzi au știut 
să învingă mari greutăți, dovedind 
o hărnicie care le-a atras meritate 
elogii. Brigăzi ca cele conduse de 
Dănilă Hegedus, Molnar Balazs, 
francisc Kibedi, Ilie Nicolae, loan 
David, Aurel Cristea, Traian Nicoa- 
ră, Nicolae Rădoi și alții, se situea
ză printre cele mai bune și mai o- 
mogene brigăzi de mineri ale Văii 
Jiului.

La sfîrșitul discuțiilor, toți inter
locutorii au tras însă o singură con
cluzie : rezultatele de ansamblu, pe 
mină sint bune, dar era loc și pen
tru mai bine. Cu alte cuvinte, cu o 
organizare mai judicioasă din par-

ardentă!
tea conducerii sectoarelor II și III, 
a lucrului în abataje, cu strădanie 
pentru îndeplinirea planului ritmic 
de către toate sectoarele se puteau 
obține rezultate mult mai bune.

Căror fapte se datoresc rămine
ri le in urmă in cele două sectoare 
amintite ?

Sectoarele in cauză și conducerea 
exploatării au acuzat lipsa de efec
tiv. Această lacună, insă, a fost e- 
liminată pe parcurs și astăzi, cifrele 
puse față în față sînt edificatoare. 
In ianuarie sectorul 11 o încheiat 
luna cu o răminere în urmă de 
2 700 tone de cărbune in condițiile 
cînd a lucrat cu un minus de efec
tiv de 26 de oameni. La sfîrșitul lu
nii februarie lipsa de efectiv a fost 
de numai 1 muncitor pe sector și cu 
toate acestea rămînerea în urmă în 
această lună a fost mai mare — 
2 800 tone — iar în luna martie, 
deși din efectivul sectorului au lip
sit 13 muncitori, rămînerea in urmă 
a fost de numai 1 900 tone de căr
bune. Lipsa de efectiv a existat to
tuși, însă cea a efectivului calificat. 
Fără îndoială că această calificare 
nu se face de la o lună la alta, 
însă atît conducerea tehnică a aces
tui sector, dar mai ales cele trei 
organizații de bază, comuniștii, tre
buiau să-și îndrepte atenția înspre 
realizarea unei astfel de plasări a 
efectivelor, îneît să se asigure omo
genizarea brigăzilor. Erau deci ne
cesare măsuri pentru ca muncitorii 
noi primiți in sector să fie plasați 
pe lingă minerii cu experiență. In 
atenția conducerii tehnice trebuiau 
să stea și alte aspecte din activita
tea desfășurată în cadrul fostului 
sector 11. De exemplu: aprovizio
narea cu materiale a brigăzilor se 
face și in prezent, pe galeria de 
bază a stratului III, în sens contrar 
fluxului de cărbune al sectorului I, 
căruia, după cum ne-a relatat in
ginerul loan Costinaș și după cum 
a confirmat ulterior inginerul Vic
tor Ghioancă, i s-a acordat priori
tate, dăunind aprovizionării cu lemn 
a sectorului II. Aceasta este, de alt
fel, prima măsură căreia conduce
rea noii zone tinde să-i acorde atenția 
cuvenită. Prin supravegherea îndea
proape a operațiilor de transport, se 
va putea asigura aprovizionarea rit
mică a brigăzilor cu lemn. 0 dată 
cu înființarea zonei s-a găsit deci 
o soluție. Dar pină acum nu se 
putea asigura o coordonare judicioa
să a transportului ? La întrebarea 
noastră inginerul Victor Ghioancă 
ne-a răspuns: într-o mare măsură, 
da. Insă a lipsit colaborarea dintre 
cele două sectoare. Răspuns căruia 
îi aducem completarea cuvenită: a 
lipsit colaborarea și dintre cele șase 
organizații de partid din cele două

sectoare. Desigur că între mineri s-au 
purtat nenumărate discuții pe tema 
transportului, însă înlăturarea neajun
surilor nu a stat în atenția organi
zațiilor de partid, a biroui ' i aces
tor organizații, singurele care erau 
în măsură să impună conducerilor 
sectoarelor o colaborare strînsă.

Creșterea sarcinilor de producție 
ale minei a fost eșalonată pe sectoa
re astfel: planul zilnic al sectorului 
I a sporit ou 11 tone, ceea ce re
prezintă o creștere de 100,9 la sută, 
in timp ce planul zilnic al sectoru
lui II a sporit cu 94 tone, ceea ce 
reprezintă o creștere de 118,8 la 
sută. Condițiile in care își desfășoa
ră acliviiatea cele două sectoare au 
impus ca fostului sector II să i se 
imprime un ritm mai viu, ne-a de
clarat inginerul loan Dumitraș, șe
ful serviciului planificare. O even
tuală răminere în urmă a acestui 
sector ar îi dăunai și brigăzilor sec
torului I, condiționate de avansarea 
realizată de brigăzile sectorului II. 
Cu toate acestea, sectorului II nu 
i s-au creat* toate condițiile optime 
îndeplinirii planului. Faptele au do
vedit-o, rămînerea în urmă s-a pro
dus : sectorul II nu a realizat sar
cinile de plan în proporție de 16,9 
la sută, în timp ce sectorul 1 a în
registrat o depășire a planului cu 
5,5 la sută. Este vădită deci, neco-

I. MUSTAȚĂ
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IN CENTRUL MUNCII PONTICE - 
CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE

Colectivul E.M. Petrilaj * comuniștii 
do aici dovedesc prin preocupările 
pe care le pun la ordinea zilei, prin 
modul cum acționează pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor, că sini pe deplin 
conșticnți de marea răspundere pe 
care și-au asumat-o cîrid au inițiat 
întrecerea între toate colectivele ex
ploatărilor miniere din Valea Jiului 
în întimpinarca aniversarii împlinirii 
unui pătrar de veac de la eliberarea 
României de sub jugul fasci?t și a 
Congresului al X-lea al P.C.R.

Măsurile politice și lehnico-orga- 
nizatorice luate, preocupările actua
le, faptele de muncă, stadiul înde
plinirii angajamentelor arată că or-

ganizația de partid, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la această 
mină au pus la inimă înflăcărată 
chemare a partidului nostru. „Comi
telui Central al Partidului Comunist 
Român — se arată în recenta hotă- 
rîre a partidului, Consiliului de stal 
și a guvernului consacrată înlimpi- 
narii acestui măreț eveniment din 
viața patriei — cheamă toate orga
nizai iile de partid, pe tofi comuniș
tii, organizațiile sindicale, de tineret, 
de temei, toate organizațiile obștești 
să se situeze în fruntea acestei ac
tivități creatoare, să mobilizeze efor
turile clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate,

Un nou tip de releu 
tranzistorizat antigrizutos

A fost omologat un nou lip de 
releu tranzistorizat antigrizutos — 
„R.S.N.-2" — pentru protecția re
țelelor electrice miniere. Prototipul, 
realizat de specialiștii Stației de cer
cetări pentru securitatea minieră din 
Petroșani, a fost experimentat cu re
zultate bune în laborator și în ex-

ploalările miniere Aninoasa și Lo- 
nea.

Prin utilizarea acestui releu se în
lătură pericolul electrocutării, intru- 
cit aparatul asigură semnalizarea și 
deconectarea automată a rețelei e- 
lectrlce trifazate de joasă tensiune, 
în cazul apariției unui defect de 
izolație. (Agerpres)

să stimuleze spiritul lor novator, 
pentru înfăptuirea planului de stal 
pe 1969, unul hotărîtor al actualului 
cincinal, pentru obținerea unor, noi 
și însemnate realizări în toate do
meniile construcției socialiste".

Acționlnd în acest spirit, comi
tetul de partid al minei a reușit să 
depășească calc-a mult bătătorită a 
metodelor stereotipc : popularizarea 
angajamentelor, ca să fie populari
zate, ascultarea de rapoarte și in
formări, intervenții în cazul unor 
rămîneri în urmă (adesea cînd stă
rile de lucruri erau consumate), afi
șarea de chemări și lozinci general 
valabile etc. Firește, nu au fost ne
glijate munca politică pentru cu
noașterea obligațiilor pe care și le-a 
asumat în întrecere colectivul mi
nei, a faptului că el a chemat la 
întrecere colectivele celorlalte ex
ploatări miniere, analiza și popu
larizarea rezultatelor obținute în în
trecere, intervențiile în cadrul rămî- 
nerilor în urmă. Dar, ceea ce este 
pozitiv, este faptul că organul de 
partid a abordat de pe poziții, am 
putea spune noi, problema îmbună
tățirii calității cărbunelui precum șl 
a creșterii eficienței economice în 
general.

Este cunoscută în exploatările mi-
I. MARIȘ
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Cînd mintea și ghidul le In 
deamnă să slmfi realitatea, 
să-l găsești forma proprie, ni
meni nu le poale opri să nu 
zîmbeștl fericit dacă II se o- 
Icră posibilitatea de a II luat 
contact direct cu oamenii, cu 
realizările șl aspirațiile lot.

înainte de a Intra pe șan
tier, n-am consultat 
plan, nici o schllă 
cerut nimănui în 
nici o lămurire.

Aveam să descopăr că aici 
pe șantierul constructorilor Iu- 
pehenl se lucrează șl se vi-

nici un 
și n-am 
prealabil

ss lucrează
și se viseaza

intens

Aprilie. Unul din cele mai frumoase cartiere ale mu nlcipiului, 8 Martie din Petrila, îmbracă pe zi ce trece, haina d,e primăvară.

Atmosfera călduță 
a recepțiilor pregătește 

„potopul" 
în apartamente

Foto: M. COC1RLÂ

sează mai intens ca oriunde. 
Fiecare constructor e pătruns 
de tentaculele nevăzute ale 
primăverii și peste întreaga 
arie a șantierului domnește 
o vizibilă efervescentă. In fie
care an, o dală cu venirea pri
măverii, acești oameni care 
pornesc de pe păminl spre 
înălțimi, se încadrează în flu
xul renașterii întregii naturi 
cu o nouă sete de muncă și 
viată. Vara, in privirile tutu
ror se revarsă argintul viu al 
Jiului, toamna printre maca
ralele uriașe se prelinge ritul 
transhumantei umane iar iar
na fulgii albi se contopesc 
cu așchiile incandescente ale 
aparatelor de sudură. Pentru 
noi e ciudată această traiec
torie a anotimpurilor, dar 
pentru ei, pentru meșterii ce
lor mai impunătoare edificii 
ale Lupeniului, e cel mai fi
resc lucru din lume.

Șantierul ■ constructorilor din 
Lupeni este un mic univers 
al evenimentelor firești. Am 
aflat că în prezent construc
torii se axează pe edificarea 
a două obiective importante : 
blocul A4 cu zece nivele și 88 
apartamente și Școala genera
lă cu 8 săli de clasă din Băr
bate ni.

Blocul A4 are ca termen de 
predare dala de 30 iunie, în
să constructorii au holărît, și 
cu siguranfă vor reuși datori
tă hărniciei lor să-l predea 
locatarilor cu o lună mai de
vreme, deci pină la 30 mai. 
fn aceeași situafie se găsește 
și școala generală din Bărbă- 
teni, predarea ei fiind preco
nizată la 15 august. Lucrările 
sînt avansate și acest fapt a 
determinat un angajament din 

a 
cu 
la 

va ,

>

Strada Paringului din Lupeni, ca 
Întregul oraș, a cunoscut o continuă 
metamorfoză i în locul caselor mici, 
de colonie, a locuințelor insalubre 
au apărut blocuri mărețe, cu mai 
multe etaje. Investițiile în domeniul 
construcțiilor se ridică la cifre de 
domeniul milioanelor. Dar aceste 
cifre, oricît aT părea de impresio
nante. sint într-o contradicție fla
grantă cu anomaliile ce apar in lo
cuințe la scurt timp după predarea 
noilor apartamente. Sesizările loca
tarilor din blocul A 6 sint o dovadă 
elocventă in acest sens. Spicuim 
do ■ cîteva din declarațiile oameni
lor.

Ștefan Livinschi : ,De cind m-am 
mutat în noul apartament (20 iunie 
1968), pereții sint tot umezi. De e 
timpul bun sau râu, la mine in a- 
pai lament plouă zilnic. Din această 
cauză, instalația electrică s-a ars. 
iar ca să ne folosim de curent, pen
tru că il plătim, am recurs la impro
vizații*.

Iile Barbu: «Pereții apartamentu
lui sînt veșnic mucegăiți. Cind am 
văzut că începe să mi se strice mo
bila, am vîndut-o, e adevărat la un 
preț mai mic, dar totuși am vln- 
dut-O; altfel, riscam ca în cîteva 
luni să pierd întreaga sumă pe care 
am agonisit-o prin muncă*.

Ștefan Duță: «Canalizarea de la 
baie am găsit-o Înfundată cînd mi-am 
luat în primire apartamentul. Am 
sesizat șantierul de construcții și 
sectorul I.G.L., dar degeaba. Maiștrii 
și funcționarii de la cele două uni
tăți m-au trimis de la unul la altul, 
de dragul de a mă purta pe drumuri, 
iar acum cîteva zile, cind, în sfîrșit. 
au venit doi lucrători de la sectorul 
I.G.L., mi-au inundat atit baia cit și 
cămara, lăsind canalizarea de la va
nă tot înfundată*.

Bene Meszaroș: .Am făcut sesi-

Petru BREBEN
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Frumusefea strălucitoare a perlelor, denumite adeseori 
„lacrimile Lunii", a făcut din ele o comoară permanentă, 
încă din vremuri străvechi.

Perla reprezintă o concrețiune relativ rotundă, iormată în 
interiorul anumitor moluște bivalve — în special în stridii 
ca scoica de mărgăritar (Meleagrina margaritifera, care tră
iește in oceanele indian și Pacific) și chiar al unor gastero
pode, prin secrefii de carbonat de calciu în jurul unor cor
puri străine. Datorită acestei structuri In straturi concentrice 
foarte subjiri formale din cristale minuscule orientale radial 
multiplele reflexii și refracții de lumini dau perlei un as
pect sideios, irizai.

După specia de moluscă sau gasteropod din care provin, 
perlele pot li albe, negre, cenușii (care sînt cele mai frec
vente) sau chiar violele, roșii, verzi, galbene și albăstrui. 
Mărimea lor variază de la dimensiunea unei granule de nisip 
la aceea foarte rar întîlnită, a unui ou de porumbel.

Se știe că Japonia este prin excelentă (ara în care podele 
de cultură au fost produse 
lume și care ocupă încă și 
niu.

Cultura perlelor necesită
poartă numele de „lacrimile Lunii" 

li se spună „lacrimile oamenilor' 
și îngrijirii deosebite pe care le necesită 
a declarat un purtător de cuvint al socie-

.Mikimoto", cea mai importantă cultivatoare de

cu succes pentru prima dată în 
astăzi primul loc în acest dome-

îngrijiri meticuloase și conslan- 
ar fi 

din
te. „Deși perlele 
mai corect să 
cauza eforturilor 
cultura perlelor", 
lății anonime
perle din Japonia.

Cultura perlelor depinde in mare măsură de îngrijirea 
scoicilor delicate, care pol muri cu ușurinfă numai din cauza 
unei creșteri sau scăderi a temperaturii apei mării, a schim
bării curenfiior din cadrul fluxurilor, a condițiilor proaste de 
alimentație sau a poluării apei, precum și datorită multor 
altor factori.

O perlă de cultură se formează în jurul unui nucleu (corp

Reportaj 
pe glob

MĂRII

străin) introdus cu grijă in mantaua moluște!. Secrețiile de 
carbonat de calciu ale mantalei animalului se depun atunci 
în jurul corpului străin in vederea izolării acestuia. In medie 
este nevoie de trei pină la cinci ani pentru formarea unei 
perle mari.

Momentul ideal pentru însăminfare este atunci cînd 
scoica a atins vîrsta de trei ani. Introducerea nucleului 
reprezintă una din cele mai importante operații în procesul 
de cultura a perlelor. Sînt necesare 6—12 luni pentru însu
șirea corectă a acestei operații extrem de delicate, căci o 
cit de mică eroare în amplasare poale lie să omoare mo
luscă, fie să-i permită să arunce afară nucleul. Exercițiile 
pentru însușirea acestui procedeu de inserare se fac în 
timpul iernii pe moluște vii. Nucleul este o bucățică 
mică de scoică din import — palourde, specie comestibilă 
care se găsește în Mississippi, în S.U.A. Ea este cioplită și 
șlefuită, dîndui-se o formă sferică. Această sămînfă trebuie 
să fie sferică, fără deiecte și de o culoare albă perfectă. Se
lectionarea semințelor se face cu marc strictele.

După această operație chirurgicală, scoicile insămlnlate 
sînt așezate în niște plase de nailon, care sini numerotate 
și înregistrate cu grijă, apoi atlrnate de niște 
Introduse In golfulefele liniștite. Plasele se scot 
pentru a se curăfi bine molușlele.

Scoicile producătoare de perle nu se simt bine
apă de mare curată, nepoluată. Apa poluată distruge planc
tonul cu care se hrănesc aceste moluște. Ele trebuie ferite 
de furtuni, de curenfi reci defavorabili și de curenfi de noroi 
care împiedică dezvoltarea perlelor. Din acest motiv, plutele 
cu perle sînt deplasate spre golfurile mai calde în timpul 
iernii și spre cele mai răcoroase vara.

Trebuie asigurată o supraveghere constantă contra even
tualelor atacuri ale inamicilor scoicii, cum sînt tiparul de

plule și 
periodic

deci! în
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partea constructorilor, de 
reduce timpul de executare 
două luni. Așadar, pină 
30 mai noua școală se 
prezenta în stadiul final.

Aspirații și preocupări pre
cise — angajamente și reali
zări concrete I Am văzut sus, 
pe înălțimea noilor edificii, 
tineri cu fete rotunde, sănă
toase, mereu cu ridurile zâm
betului pe ele.

Unora, 
struct ori, 
cutreiere 
O via fă 
priviri terenuri sterpe, denive
late, iar mai apoi, armonia 
perfectă a înălțimilor, o viată 
întreagă să sim/i cum cresc 
cărămizile, cum cresc și se 
așează Intre pămînt și cer. 
iată ceea 
meseria de

Se trage o manetă, se ridi
că o cuvă, otelul cablurilor 
ajunge la încordare maximă, 
zeci de priviri urmăresc zbo
rul lent al colosului agătat de 
vîrful macaralei, care se o- 
preșle undeva sus, dincolo de 
conturul rigid al schelelor

-k
Constructorii au un echili

bru al privirilor, un echilibru 
al gîndurilor șl al înălțimilor. 
La Lupeni, in prezent se lac 
pregătiri pentru începerea gli
sării la blocul A5, lot cu 88

meseria lor de con
ic dăduse prilejul să 
fara-n lung și-n lat. 
întreagă să ai sub

ce caracterizează 
constructor.

Ion GIF-DEAC
elev

(Continuare în pag. a 3-a)
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STEAGUL ROȘU

ȘCOALĂ în centrul muncii politice
creșterea eficienței economice

(Urmore din pag I)

’•***!

independentă 
a elevului

Independentă a elevului 
într-o mare măsură la

TEATRUL
♦

Munca 
•onlribuie 
dezvoltarea spiritului său de Inițiati
vă și organi7.are, a voinței si a de
prinderi sale de a lucra ordonat.

Formele activității Independente 
se stabilesc în școală, în funcție de 
sarcinile dîdarlire ale obiectului de 
învățămînt.

Din dorința de a face din munca 
în it nendentă a elevilor o activitate 
cu o mare eficiență educativă, ca
drele didactice de la Școala gene
rală nr. 3 Lupeni au stabilit temele 
în radrul comisiilor melodice, evi- 
lînrl supraîncărcarea elevilor cu lu
crări pe care ei nu le pol face. învă
țătoarele Hentiu Ana, Suba Didina, 
Nnjogan Viorica care predau la cla
sele l-a au îndrumai competent ac
tivitatea independentă a elevilor, 
l-au obișnuit să analizeze ilustrațiile 
din manual, l-au învățat să hașurezb 
diferite figuri, să decupeze litere, ți- 
nînd seama că repetai ea aceleiași 
forme de muncă produce plictiseală.

La clasele mai mari : a ll-a. a 
Ii l-a șl a IV-a, învățătorii Napău 
Maria. Zmed Nicolae, Cernăeanu E- 
lena, Folosesc teme pentru munca 
Independentă cu o durată mai mare 
ca formularea răspunsurilor la în
trebările de la sfîrșitul lecțiilor, 
sroaterea ideilor principale dintr-o 
lectură, povestirea unei acțiuni după 
o ilustrație, caracterizarea unui per
sonaj, citirea de roluri, transforma
rea propozițiilor simple în dezvol
tate, scrierea corectă a textelor, 
succesiunea scenelor dintr-un tablou, 
Iar la aritmetică rezolvări de proble
me după diferite procedee.

Condiția principală a fixării teme- 
îoi pentru munca independentă este 
varietatea lor, la care se adaugă in
teresul și perseverența elevului.

înv. Emil 111ILFANU

auxiliar prețios al școlii
Alături de familie, 

școală e<c., teatrului li 
revine o considerabilă 
misiune în modelarea 
etico-estetică a perso
nalității umane. Prin 
mijlocirea sa, cel în
setați de cultură se fa
miliarizează cu capodo
perele literaturii dra
matice românești și u- 
niversale, clasice șl 
contemporane, din care 
pot desprinde idei ge
neroase, modele de 
conduită, experiențe va
riate de viată. Perime
trul miraculos al scenei 
poate deveni deopotri
vă locul frământărilor 
tensionale ale lui Ham
let, palatul domnesc al 
marelui Ștefan voievod, 
ori casa modestă a pro
fesorului Mi roii». cel 
pasionat de taina as- 
trelor.

Prin 
eretică, 
într-un 
multe
transformă în auxiliare 
prețioase ale sale. Ast
fel. la realizarea unui 
spectacol concură deo
potrivă pictura și sculp
tura. muzica și dansul 
ele. Faptul acesta prile
juiește spectatorului un 
contact direct cu mai 
toate formele de expre
sie artistică. soliritîndu-i 
receptivitatea multila
teral. declanșîndu-i va
riate stări afective. As
tăzi teâtrul viețuiește 

vecinătate cu alte

natura sa sln- 
tcalrul adună 
focar unic mai 
arte, care se

Marginalii 
la o carte 
adresată 
părinților

teritoriului

„Nu există motiv să disperăm 
pentru faptul că avem defecte; e 
uman să le avem, dar e periculos să 
refuzăm a le recunoaște ca atare' 
scrie Andr6 Berge în considerațiile 
preliminare ale eseului său „Defec- 
lele părinților".

Nu avem de-a face aid, desigur, 
cu un adevăr de ultimă oră. Dimpo
trivă Cu lapidari tatea cunoscută, 
cei vechi făceau dovada frecventării 
fi cultivării asidue a
subiectivității etice: orare humanum 
est perseverare...

Ne-am oprit la fragmentul de mai 
s dintie multele convingătoare 
ce pledează, convergent, pentru sin
ceritatea si luciditatea actului edu
cativ - spre a releva, dintru început 
angajarea constructivă a cărții. L-am 
fi așezat chiar moto la aceste însem
nări dacă, singur, respectivul pasaj 
n-ar „înjumătăți" profesiunea de 
credință a distinsului om de cultură 
(psihopedagog, medic și scriitor, 
personalitate cu remarcabil palmares 
publiciști'- editorial și civic) care 
este A Berge. Spun singur, întrucît, 
cumulat — privit adică in contextul 
tematic și structural al cărții — pasa
je’ se împlinește pe direcția unei 
fi- ’ăti practice: e necesar dar 
nu suficient a recunoaște defectele 
c« atare. Trebuie făcut pasul decisiv: 
cunoașterea. Urmată, desigur, de ac
țiunea '■''re'rtJunzătoare rezultatelor 
sa »

Acestui postulat cognitiv al practi
cii educative, cartea îi răspunde cu 
mc-todă simplitate și elegantă. Auto
rul pornește de la premise logice șl 
elice ferme (care stau și la baza 
complementarei lucrări destinate fa
in ir-i . Defectele copilului"): nead- 
miterea unui dublu fel de a cîntări 
faple similare, acordarea acelorași 
cirr-jmsLanțe cînd e vorba de defecte 
— fie ele ale copiilor sau părinților. 
Pe-'ry că „...un părinte dificil este 
înainle de toate un părinte care are 
dificultăți". Așadar, un defect nu este 
un însemn spre care trebuie îndrep
tai sacerdotal arătătorul nu poate 
fl privit ca o imperfecțiune esențială 
s ființei omenești, ci „un mod deo
sebit și aberant de a reacționa la 
ex’gealele lumii exterioare. Defec- 
1 vădește o dificultate de adaptare" 
(s n.|. Sfera de investigare este 
riguros circumscrisă prin preciza- 

teriului de încadrare a deprin- 
n^nroductive' sau „prost

mijloace de înrîurire 
precum sînt: televiziu
nea, radioul, dnemalo- 
gnaful etc. Spre deose
bire însă de acestea, 
scene oferă celor din 
seiă un contact lipsit 
de orice artificiu inter
mediar, cu trăirile acto
rilor, cu personalitatea 
lor. Fiecare moment 
din spectacolul finit este 
unic și el nu poate 
li reluat pînă ajunge 
la exigențele regizoru
lui, așa cum se întîm- 
plă în cinematografie 
de pildă unde scenele 
nesatisfăcătoare sînt re- 
filmale. Nu Înseamnă 
totuși că teatrul este 
o aîtă statică, așa cum 
este pictura, sculptura 
etc. pentru că trăirile 
.pe viu' ale actorului 
presupun o dinamică a- 
devărată, pe care nu
mai viața însăși o poa
te depăși. Evident limi
tele care decurg din 
însăși condiția specifică 
a teatrului, sînt supli
nite de celelalte arte 
cu care se interferează 
permanent. alimenlîu- 
du-le cu mijloace și 
soluții noi și primind 
la rîndul său sugestii 
prețioase de la ele.

In decursul existenței 
sale milenare, teatrul a 
fost unul din cei mai 
importanți factori de e- 
ducație cetățenească. 
Pentru formarea etică 
si estetică a tînerilor, 
aceștia trebuie să se

familiarizeze cu teatrul 
încă de la vîrsta șco
lară. lncepind cu tea
trele de păpuși șl con- 
tinuind cu cele penhut 
copii și tineret, în țara, 
noastră s-au creat o se
rie de instituții artis
tice menite să ajute' 
familia și școala în 
munca de educație. In 
decursul activității sale 
de peste două decenii, 
Teatrul de stat .Valea 
Jiului" a realizat mai 
multe spectacole dedi
cate copiilor și adoles
cenților printre care 
pot fi amintite: .Hoții 
la miere" de Avrigea- 
nu și Bucevschi (sta
giunea 1949-50), „Tran
dafirii roșii' de Zahn- 
ria Bârsan (stagiunea 
1954—55), „Inșir-te măr
gărite" de Victor Efti- 
miu (stagiunea 1958-59)' 
ș. a. Totuși, dacă urmă
rim activitatea globală 
a teatrului, constatăm 
că numărul de piese 
adresate direct copiilor 
este foarte mic. Din 
peste 165 de premiere, 
montate pînă acum pe 
scena locală, doar a- 
proximativ zece repre
zintă piese pentru co
pii. Anul acesta, tea
trul a realizat cu deo
sebit succes piesa lui 
Ion Lucian „Cocoșelul 
neascultător" în regia 
actorului Titorel Pă- 
trașcu. Participarea mi
cilor spectatori din mu
nicipiu și din tară la

spectacolele pTe/enlate 
cu această piesă a fost 
masivă. Copiii au asis
tat cu marcat Interes 
la peripețiile personaje
lor. reacțlonînd spon
tan în favoarea eroilor 
pozitivi și dezaprobînd 
faptele color negativi. 
Priti realizarea acestui 
spectacol, teatrul și-a 
împlinit o datorie fi
rească decurgind din 
funcția sa educativă. 
Succesul obținui a fost 
alît moral, cit și mate
rial (ceea ce nu e do 
neglijat). După această 
ultimă experiență, se 
poate recomanda tea
trului nostru să conti
nue drumul început, 
realizînd în fiecare sta
giune nu unul, ci chiar 
mai multe spectacole 
pentru copil, cu alît 
mai mult cu cît exista, 
cum s-a văzut, posibili
tatea să se aleagă pie
se interesante și edu
cative, a căror monta
re nu pretinde mari in
vestiții materiale. Evi
dent, nu trebuie nogli- 
jate nici piesele pen
tru adolescenți, dar a- 
tonția. credem că e bi
ne, să cadă în primul 
rînd asupra celor mal 
mici care, în felul a- 
cesta, pot fi familiari
zați din timp cu lim
bajul scenic.

C. PASCU

Acuratețea
actului

educativ
productive' în această categorie a 
defectelor. Acest criteriu este rezul
tatul obținut, caracterul dăunător 
sau folositor al acțiunii educative 
— precizează succint autorul.

Avem cumva de-a face cu o so
luție simplistă sau pragmatistă ? 
Nicidecum. Scopul nu scuză mijloa
cele — ar suna replica sintetizatoa
re dată de A. Berge adagiului machia
velic și soluțiilor educative ce se 
alimentează din mentalitatea ce l-a 
produs și „valorificat". Lipsa since
rității n-are ce căuta în slujba ade
vărului chiar dacă, uneori, ar putea 
oferi conjuncturale paliative educa
tive. „Adevărul ar face bine dacă 
n-ar avea încredere intr-un slujitor 
ca minciuna" notează A. Berge în 
substanțialul capitol „«Oportunismul» 
părintesc". Va fl vorba deci, în toate 
aceste instructive pagini, nu de de
fecte morale, ci specifice obligațiilor 
educative asumate, manifestîndu-se în 
timpul exercitării „profesiunii de 
părinte". Este motivul pentru care 
autorul nu ne dă un pamflet (ar fi in
dezirabil apelul părinților din care s-a 
născut acest eseu), ci un instrument 
eficace în cunoașterea și acțiunea 
educativă cerută familiei. Neopiind 
pentru modalitatea pamfletului, nu 
înseamnă că el a estompat concesiv 
în spirit publicitar, defectele reale 
ale părinților — ce se fac simțite, pre
lungit, în viața progeniturilor. (De un
de nu rezultă că părinții ar fi mal Vi- 
novați de existența defectelor copiilor 
decit copiii înșiși. Ideea responsabili
tății autoeducative e de Teținut). Stric
ta delimitare a sferei de investigare la 
care ne-am referit deja, comparti
mentarea ingenioasă a tematicii, 
vioiciunea stilului, fluienta și logica 
expunerii — însușiri metodologice 
șl publicistice complete — concură 
la impresia persistentă de exhaustiv, 
în pofida dimensiunilor reduse ale 
scrierii (120 pagini format de buzu
nar).

Prima din cele două părți ale aces
teia, cuprinde „Cele șapte defecte 
capitale". Gruparea are și aici un 
criteriu convingător: în ordinea ge
neralizării descrescînde a răului con
ținut Intr-un defect — pornind de la

profunzime spre suprafață, de la 
defecte ce 
afectivă' 
particularități 
tă de sus în 
înfățișează cu 
„Incapacitatea 
permanentă", 
.Spiritul posesiv", 
.Nervozitatea". La „poalele" acestui 
edificiu se află ....și alte ci te va 
defecte' : „Slăbiciunea", „«Oportu
nismul» părintesc", .Lipsa de con
secventă", „Interventionismul", „Orbi
rea" — partea a doua a lucrării.

Am recurs la reproducerea comple
tă a sumarului scontînd pe sugestivi
tatea titlurilor și nicidecum pentru 
a fetișiza cumva această clasificare. 
(Subscriem, cu autorul, la „arbitrariul 
oricărei clasificări").

Din lipsa spațiului 
rezerva, cum am fi 
de a Insista asupra

.răscolesc întreaga viață 
spre cele ce apar doar ca 

ale comportării. Privi- 
jos „piramida" ni se 
următoarele nivele: 

de a iubi", „Teama 
Hiperprotecționismul', 

„Narcisismul",

nu ne putem 
dorit, plăcerea 
cîtorva dintre

Premiu

♦
4
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♦
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nlere optica după care — In condi
țiile adlncirll minelor, a Intensifică
rii mecanizării abatajelor șl a ce
rințelor privind sporirea în ritm ac
celerat a productivității muncii — 
înrăutățirea calități! cărbunelui, creș
terea conținutului de cenușă, devine 
o legitate aproape „obiectivă". An
gajamentele luate In privința calită
ții au obligat comitetul de partid, pe 
comuniști să adopte o altă optică 
și anume că oricare ar li condițiile 
gcologico-miniere se poate Interveni 
cu succes — /drd a diminua produc
tivitatea muncii — pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui extras. 
Aceasta însă numai printr-o acțiu
ne de masă, printr-o muncă convin
gătoare în rîndul celor care, în ul
timă Instanță, hotărăsc soarta cali
tății ca șl a producției — muncitorii 
mineri din abataje.

Cum a procedat comitetul de 
partid ?

Văzînd că și In luna februarie pe
nalizările pentru calitate s-au ridi
cat la peste 2 000 tone de cărbune 
rebutate și că în loc ca mina să-și 
îndeplinească angajamentul do re
ducere a conținutului de cenușă cu 
0,3 puncte a depășit norma admisă 
cu două puncte, a făcut din această 
problemă subiectul unei analize a- 
profundatc a unei ședințe do birou 
lărgite. Apoi, atît In organizațiile 
de bază cît și In adunările grupelor 
sindicale s-au făcut ample dezba
teri pe această temă; șefii de sec
toare au explicat în mod convingă
tor, prin exemple concrete, cit pierd 
brigăzile, sectoarele și exploatările 
din cauza neglijării alegerii șistului 
vizibil și a extracției selective. S-a 
făcut apel în primul rînd la comu
niști pentru ca ei să fie în fruntea 
luptei pentru calitate.

Rezultatele acestor dezbateri de 
masă nu au întîrziat să se arate. 
Dacă la Începutul lunii martie se 
depășea zilnic conținutul de cenușă

cu circa două puncte, în decada n 
doua acesta n fost redus < 
puncte sub norma admisă șl 
preocupare pentru o menține 
rezultat bun.

Desigur și la comitetul de 
al E.M. Pelrlla mal persistă Impre
sia (pont? uneori șl justificată) că 
probele privind calitatea cărbunelui 
nu oglindesc întotdeauna stricta rea
litate. Peste aceasta se poate însă 
trece cu concursul Centralei căr
bunelui. Important este că există 
o atenție crescîndă fală de ceea ce 
ponte șl trebuie să facă In acest 
sens prin eforturi proprii, colectivul 
de muncitori, Ingineri și tehnicieni.

în preocupările organizației de 
partid de la E.M. Petrila stă de ase
menea, problema reducerii consumu
lui de materiale, una din sursele 
cele mal Importante de reducere a 
prețului de cost. Comitetul de partid 
a sprijinit în acest sens conducerea 
minei în acțiunea de introducere a 
fișelor limită de consumuri de ma
teriale la fiecare loc de muncă pre
cum și în căutările pentru înlocui
rea materialului lemnos cum ar fl 
de exemplu, la susținerea spițurilor 
în abatajele frontale. Ca formă a 
munci! politice privind creșterea e- 
fldentei economice ni se pare dem
nă de luat în considerare practica 
de a prezenta șl explica decadal fie
cărei brigăzi rezultatele economice 
obținute — producție, productivita
te. consum de materiale, calitatea 
cărbunelui extras - inclusiv salariul 
estimativ obtinut în decada resno 
tlvă. Această măsură face ca brigă
zile de mineri să cunoască oglinda 
muncii lor, să caute să-și îmbună
tățească continuu rezultatele, să ac-

cu 0,4 
exlstfl 

• acest

partid

ționeze în cunoștința de cauza pen
tru îndeplinirea tuturor Indicatori
lor.

Comitetul de partid a sprijinit 
prin munca politici desfășurotă șl 
alte acțiuni care converg la creș
terea eficientei economice cum ar fl 
de pildă, extinderea muncii In acord 
la transport, la reparații în atelie
re, manipulări de materialo în de
pozite precum și măsurile referitoa
re la folosirea mal deplină a timpu
lui de lucru în subteran șl la su
prafață. Depășirea planului de pro
ducție la zl cu aproape 5 000 tone, 
a productivității muncii cu 50 kg/ 
post, economiile do 400 000 lei obți
nute la prețul de cost în primele 
două luni sînt convingătoare pentru 
eficienta măsurilor politice șl tehnl- 
co-organizatorlce luate la E.M. Pe- 
trlla privind mobilizarea potențialu
lui uman șl a condițiilor materiale 
In vederea îndeplinirii cît mai exem
plare a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă.

Comitetul de partid, comuniștii de 
la această mină, sînt conștient! că 
nu nu făcut încă totul, nu au valo
rificat toate potentele, întruclt mal 
sînt brigăzi și chiar sectoare — cum 
este sectorul IV — care au rămas 
în urmă. Fl sînt conștient! că și an
gajamentele luate Initial, la majori
tatea Indicatorilor, trebuie reconsi
derate pentru a-și păstra caracterul 
mobilizator, a îndemna In noi cău
tări de rezerve interne. Acest cli
mat de apreciere realistă, autocriti
că, de mobilizare constituie o garan
ție că minerii din Potrila vor fi la 
înălțimea răspunderii morale care 
și-au asumat-o cînd au chemat la 
întrecere minerii Văii Jiului.

Recuperarea restanțelor
A

In librării
E. DUMITRESCU,
PAULA ANGHEL

problemă ardentă!
(Urmare din pag. I)

textul și subtextul unor rfifu- 
dialoguri școală-familie; în 

care nu ipostaziaz.ă și nici nu 
eternul conflict dintre gene-

capitolele cărții spre a sublinia reu
șitele ei și în particular. Cititorul 
va face aceasta cu satisfacția de a 
fi întîlnit o carte care „știe" să nu 
fie un rechizitoriu doctoral adresat 
părinților neprofesionișli în educație; 
care nu are nimic din acele animo
zități diletante și opace ce mai stră
bat în 
lei nice 
sfirșit, 
Ignoră 
rații.

„Defectele părinților' e o lucrare 
cu un conținut bogat — paradigmă 
și pledoarie totodată pentru acura
tețea actului educativ. (Beneficiază 
de o ilustrație antrenantă și de o 

JzbutitS traducere— aceasta din 
urmă datorată lui M. Stoian.). Părin
ții și educatorii au în ea un îndrep
tar șl un stimulent în căutările lor 
mereu reluate.

Ce efect ar avea cartea aceasta 
în mîna copiilor? s-ar putea întreba 
cineva. Presupunem că, întîi de toate 
cel estimat de autor : ei ar putea 
desprinde sau descoperi chiar că... 
„în ciuda erorilor sau neîndemînării 
Iot, părinții nu acționează niciodată 
greșit, decît din dragoste sau din 
dorința de a proceda bine". Personal, 
cred că — destinat fiind prin excelen
ță părinților — eseul lui Andrd 
Berge ar putea deveni cu folos și 
cartea pragului superior al adoles
cenței. In această ipostază ar întinde 
o punte în folosul acelui perpetuu, 
contradictoriu și rodnic transfer de 
valori dintre generații, pe oare auto
rul 11 slujește cu pasiune umanistă.

Vaslle SAVINESCU

O EXCURSIE

Dicționarul de industrie și tehnolo
gie dumică apare in cinci limbi: 
engleză, română, germană, franceză și 
rusă, avind ca limbă de bază 
gleza.

Prima parte cuprinde termenii 
fabetizați și numerotați în limba 
gleză, urmați de traducerile în cele
lalte patru limbi, fiecare noțiune fi
ind însoțită de o prezentare care 
indică domeniul din care face parte, 
în cadrul larg al celor 82 de dome
nii ale chimiei reprezentate în dic
ționar.

Cele patru glosare din partea a 
doua a dicționarului (în limbile ro
mână, germană, franceză și rusă) 
conțin termeni aranjați în ordine 
strict alfabetică, la sfîrșitul fiecăruia 
indieîndu-se litera și numărul curent 
unde se găsește.

en-

relarea dintre forțele celor două sec
toare precum și,neasigurarea condi
țiilor ca sectorul II să-și mențină 
ritmul stabilit initial. însăși prin fap
tul că în transportul prin galeria de 
bază nu se acorda prioritate acelui 
sector care rămînind în urmă (ceea 
ce s-a și întirnplat) ar fi dăunat 
activității celuilalt sector.

Ce a făcut în fața acestei situa
ții comitetul de partid al minei ? 
In preocuparea comuniștilor au stat 
cele mai ardente probleme ale sec
torului II ? Comitetul de partid al 
minei, a analizat in luna ianuarie 
măsurile întreprinse de conducerea 
exploatării pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul în curs, apoi 
în luna februarie, cînd rămînerea în 
urmă a sectorului II era vădită, a 
analizat preocuparea organizațiilor de 
bază în mobilizarea cursanților la 
învățămintul de partid și, in fine, în 
luna martie, cînd aceeași rămînere 
în urmă a luat proporții, a analizat 
alte probleme nelegate de acti
vitatea producției. Fără îndoială că 
și acestea constituie probleme impor
tante, însă, în fala situației create, 
se impunea de urgență o analiză 
minuțioasă a cauzelor rămînerii în 
urmă și nu numai la sectorul II, ci și 
la sectorul III. O astfel de analiză, 
asupra utilității căreia nu mai insis
tăm. ar fi dovedit că membrii co
mitetului de partid se orientează a- 
supra celor mai ardente probleme 
ale minei, fiind preocupați permanent 
de îmbunătățirea activității de pro
ducție.

Organizațiile de bază, de aseme
nea, nu au avut în atenție problema 
majoră a recuperării restanțelor. 
Astfel, organizația de bază nr. 2 A, 
a analizat, in lunile februarie și mar
tie. activitatea depusă în cadrul or
ganizației U.T.C. și a compartimen
tului electro-rnecanlc, organizațiile 
de bază 2 B șl 2 C au analizat In 
lunile februarie și martie probleme 
legate de întărirea disciplinei și... ac
tivitatea grupelor sindicale. O altă 
organizație. 3 B. a analizat în două 
luni consecutiv — februarie și mar-

tie — aceleași probleme legate de 
disciplina de partid și, In fine, orga
nizația 3 C. s-a preocupat în luna 
februarie de... respectarea N.T.S. ia 
locurile de muncă și în luna martie 
de mobilizarea cursanților Ia învăță
mintul de partid. In prima lună a 
anului comuniștii din organizația de 
bază 2 A (secretar prim-maistrul mi
nier Pușcaș Nicolae) au analizat în 
ziua de 16 îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul 1968, cu care prilej 
comuniștii s-au angajat să depășeas
că sarcinile de plan din acest an cu 
800 tone. In aceeași zi, însă, secto
rul înregistra un minus de peste 
2 000 tone de cărbune față de pla
nul cumulat,

O dată cu reorganizarea sectoare
lor și înființarea noilor zone, parte 
din lipsurile care au determinat ră- 
minerile în urmă, vor fl eliminate. 
Nu trebuie uitat însă că, bunăoaTă 
zona I, își începe activitatea avind 
în față sarcina de a recupera peste 
2 500 tone de cărbune, minus creat 
în trimestrul I. Ne-am interesat atit 
la comitetul de partid al mine: a 
conducerea noii zone cît și la alți 
factori, care sînt perspectivele de 
recuperare a restanțelor. Răspunsu
rile ce le-am primit, diferă de la 
unul la altul. Unele răspunsuri ne-au 
fost date după o clipă de medita- 

. tie. ceea ce ne îndreptățește să con
chidem că pentru recuperarea mi
nusului de producție. încă nu s-a Tă
cut o analiză minuțioasă, nu s-a «la
bilii un plan concrc-1 al măsurilor 
ce trebuie întreprinse.

Recuperarea acestor restante insă 
trebuie realizată neîntîrziat Poten
țialul de care dispune mina Aninoa- 
sa. capacitatea de muncă a harnici
lor mineri, trebuie conjugate în a- 
ceastă perioadă cu o organizare ju
dicioasă a lucrului în abatajele ce
lor două zone, recent înființate, ast
fel ca pînă la sfîrșitul lunii aprilie 
să se recupereze restanțele, iar la 
sfîrșitul celui de-al doilea trimestru 
mina Aninoasa să poată raporta în
deplinirea a cel puțin 50 la sută din 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă.

Organizația de pionieri de 
la Școala generală nr. 4 din 
Petroșani (comandantă de de
tașament, Ana Comea) e me
reu preocupată să Inițieze ac
țiuni interesante, atractive 
menite să vină in sprijinul 
procesului de învățămînt. O 
asemenea acțiune a fost iniția
tă mai acum o lună. Ea a cons
tat din organizarea unui con
curs Ia care elevii urmau să 
prezinte lucrări scrise la ma
tematică și limba română pre
cum și răspunsuri orale la 
întrebările de istorie antică 
și geografia continentelor.

...Era o după-amiază de pri
măvară. In sala clasei a Vl-a 
C, de la Școala generală nr.

4 era o animație specifică ma
rilor întreceri școlărești. Ju
riul, format din pionierele Do
rina Munteanu, președinta de
tașamentului “clasei a Vl-a C, 
Liliana Samoilă, Elena Soare, 
Marioara Morjan, Elisabeta 
Șipoș și-au luat cu multă se
riozitate rolul de judecători 
gravi și imparțiali. în contrast 
cu juriul, concurenții 
emoționați ca în fata 
greu examen- Membrii 
riulul au făcut aprecierile prin 
vot secret. Prin cumul de 
puncte, locul Întîi a revenit 
pionierului Alexandru Maer.

Atmosfera călduță a recepțiilor
pregătește „potopul" în apartamente

EDUCA

erau
(Urmare din pag. I)

R. BÂLȘAN

zări și la seotorul l.G.L. și la șantie
rul de construcții. După multe insis
tențe a venit cile un funcționar, a 
notat defecțiunile într-un caiet și 
a plecat, dar neregulile au rămas 
mai departe pe seama noastră".

Cetățenii ne-au vorbit despre alte 
neajunsuri care se perpetuează la 
blocul lor. „Pe casa scărilor pereții 
sint sparfi și nezugrăviți" (loan Gro
za), „sectorul l.G.L. nu ridică gu
noiul de la gura burlanului colector 
decit atunci cînd e de înălțimea 
unui... deal" (Rodica Maxim); „în 
bloc e o gălăgie nemaipomenită" 
(Magdalena On), „organul de admi
nistrație și comitetul de bloc nu-și 
(ac datoria" (majoritatea locatarilor).

Anomaliile există, se pot vedea 
„pe viu", dar întrebarea care se 
pune este următoarea : cum se face 
recepția blocurilor dacă neregulile 
«ipar o dată cu predarea cheli ?

de 
un 
nu

Cițiva maiștri și administratori 
la sectorul l.G.L. Lupeni au dai 
răspuns „prompt" ; la recepție 
plouă !

De o fi plouind sau nu la recep
ție nu știm, dar un lucru e cert: 
beneficiarul, in cazul de față secto
rul I.G.L., își trimite .reprezentanți" 
la blocurile noi doar cind au termi
nat constructorii lucrul, la recepție, 
sau poate nici atunci. Ei nu văd cum 
se face o branșare, cum se toarnă 
un planseu, cum se dă peste cap o 
lucrare. Nu-i interesează. Pentru ei 
calitatea contează foarte puțin sau 
deloc. Iar după un anumit timp, cînd 
începe să... ploua cu sesizări, cei de 
la l.G.L. te intimpină cu formulări 
de genul: „Blocul e în termen de 
garanție", iar cei de la construcții 
„trag" de termenul de garanție, ca 
să se poată „spăla pe mîlnl" de 
răspundere. Șl rezultatul se cunoaș
te : defecțiunile rămîn, iar locatarii

sint „pasali" dintr-o parte in i’la. 
Să exemplificăm.

Blocul F (ni. 84), din același ■:.<$, 
a fost dat în folosință cu am in 
urmă. Abia s-au mutai locatarii in 
casă nouă cînd au apărut anomaliile. 
In apartamentele de la etajul supe
rior plouă din anul 1963 și locata
rii au sesizat pe cei în auzâ insă 
au primit un răspuns aproape inva
riabil : soluția proiectantului e n. co
respunzătoare. Și... ploua in conti
nuare. Ce vină or fi avind familiile 
Gheorghe Cosma, Ion Negrea, Zsiga 
Nyeste, Iosif Gothar, Atila Vorac. -\- 
lexandru Czura și altele, aflate in 
aceeași situație, că proiectantuL con
structorul, beneficiarul nu șl-au fă
cut datoria ? Ce măsuri an luat or
ganele locale dacă neregulile de pro
iectare și construcție existente in a- 
nul 1963 sînt actuale și în 1969 ? 
Sint cîtcva întrebări ce-și așteaptă 
răspunsul 1
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EXTREMITĂȚI
Nu a trocul prea mult timp de 

«Anei am fost la Vulcan si am auzit 
multi oameni afirmînd că In aparta
mente e frig, I»t caloriferele slnt 
aproape reci lot timpul. SI pe drept 
cwvîn-t. Zilele trecute am primit p 
anonimă la redacție din care reiese 
c» sectorul l.G.L Vulcan a soluțio
nai chestiunea fficind un sail «cto- 
batir fn cealaltă eitremltale i acum 
»n mai e nici frig, nici cald. In 
B)>artaroente ci o ndevlretl alpoșeală. 
Anonimul nostru corespondent susține 
că literalmente se coc oamenii de 
căldură ’ Situația este. întrudtva. $1 
cerniră lată de ce : împotriva frigu
lui din casă reușim sfi luptăm numai 
cu resoul sau radiatorul, dar. împo
triva căldurii excesive avem procedee 
multiple . cel mai simplu $1 mal afid- 
a-nt este aerisirea eterna deschidere 
a ferestrelor. Garantăm că rezultatul 
cete răcoros. Nu $tim dacă și cores
pondentul nostru necunoscut din 
Vulcan s-a gîndit la această . compli
cată’’ posibilitate.

Dar anonimul din Vulcan a avut 
probabil motive serioase să rămlnă 
b» umbră Intruclt. mal departe, scrie 
•R pentru a avea apă caldă (de care 

se duce lipsă) si-e montat la 
caiorlfer un robinet... Situația, după 
cum rezultă din scrisoare, nu este 
aingulară d cunoaște • largă răs
pândire prin blocuri. Abia acum pol

alia a mulțime de locatari de ce 
tremurau de frig In casă. Probabil 
unii «Mau explicația, dar S-au com
plăcut. au devenit, tacit, sprijinitori 
și complici ai celor care nu respectă 
o Indicație elementară : să nu scoată 
apă din calorifer. Un alt procedeu

ÎNSEMNARE
de a avea apă caldă (tot anonimul 
11 dezvăluie) este de a plasa sub 
vană reșourl. Probabil tot fraudulos, 
dacă n-are contor iaT reșoul este 
nedeclarat.

Am reprodus. în esență, con ținu
tul scrisorii anonime din mal multe 
considerente.

Primul: să afle și sectorul 1.G.L 
Vulcan care nu înțelege ce însem
nează echilibrul, moderația ce se 
înlimpiă prin apartamente șl de ce 
există foarte .multe nereguli. Faptul 
că acum e o căldură Insuportabilă 
în multe apartamente ne determină 
să credem că la sectorul amintit nu 
se face nici o deosebire între ,.a 
congela" și ..a frige", nu se face 
distincție între extremități. De aceea 
le confundă. Ne permitem să-f între
băm pe salarialii de la sectorul din 
Vulcan dacă au întreprins ceva, dacă 
an depistat contravenlenll ? In ultima 
instanță toi l.G.L este vinovat: dacă

lucrurile ar decurge normal, nici un 
locatar nu s-ar glndi să facă Inovații 
în apartament. Ce s-a ale»; de progra
mul riguros stabilit do sectorul 
l.G.L. Vulcan, privitor la apa caldă, 
în urmă cu vreo două luni î Fără 
îndoială defecțiunile existente în 
blocuri sln4 un reflex direct al de
fecțiunilor de organizare a muncii 
la sectorul amintit.

Al doilea motiv pentru care am 
comentat scrisoarea se leagă de acel 
locuitori cate-și pun în practică Ideile 
Inovatoare. A face ce este interzis 
demonstrează că acei locatari gîndesc 
rudimentar, foarte egoist.- ignoră 
consecințele care le au faptele lor 
Individualiste și prohibite. Din cauza 
dtOTva oameni, trebuie să sufere 
alte citeva zeci sau sute. Probabil 
că mulți știu de existența acestei 
practici Insă o tolerează. De ce ? 
Prin urmare iarăși extremități care 
se confundă nejustificat și nepermis.

Sarcina depistării conlraveoientilor 
revine tot l.G.L.-ului. Să-i aducă la 
ordine prin amenzi consistente pe cei 
care refuză să respecte și să păstreze 
avutul statului I Conducerea sectoru
lui mai are de pus la punct încă 
ceva: să lichideze dezordinea oare 
domnește la punctele termice al căror 
personal se pare că încă nu respectă 
Instrucțiunile. Probabil au fost prea 
„severe"I

T. SPATARU

JOI 10 APRILIE

11,00 Limba germani. Lecția 56 
(reluare).

11.30 Pentru elevi. Consultații 
la limba rom&ni (clasa 
a VIII-a). Gramatici.

12.00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17.35 Pentru elevi. Consultații 

Ia chimie (clasa a Xll-a). 
Tema : Hidrocarburi — 
structură sl proprietăți 
(lecția de sinteză).

11.05 limba rusă. Lecția 52.
18.30 Studioul pionierilor. 
19.00 Teleiurnalul d» seară.

Buletinul meteorologic.
19.30 .Tinerețe tără bătrlnețe’. 

Selecțlunl din spectacolul 
Ansamblului do Hnlece 
51 dansuri „Ciortrlla*.

20.00 Seară de leatru. .Luna 
dezmoșteniților’ de Fuqen 
O'Neill.

22.15 Antologie contemporană 
românească.

22.35 Telejurnalul de noapte. 
22.45 închiderea emisiunii.

ACTUALITĂȚI MEDICALE
Medicii pot citi 
boala în ochii 

pacienților
Este suficientă o singură „clipire* 

pentru ca medicii, care pot citi în 
ochii pacientului, să stabilească sta
rea inimii acestuia. Oamenii de ști
ință de la National Institute of Health 
din Statele Unite au constatat că un 
cerc alb și neregulat în jurul mar
ginii exterioare a corneei ochiului 
indică o arteriosoleroză a coronare
lor. Cardiologul H. J. Arndfz, din 
Mllnchen, specialist în tratarea tul
burărilor de circulație sanguină, afir
mă, însă, că importanta diagnostică a 
acestei descoperiri se aplică numai 
pacienților a căror vîrslă este sub 
45 de ani. Din acest motiv, medicii 
ar trebui să privească mai des în 
ochii pacienților mai tineri pentru 
a constata cantitatea prea mare de 
grăsimi și albumine (hiperlipopro-

teinemie) în sînge. semn al unul pro
ces de arterioscleroză, și pentru a-1 
putea combate la timp.

Comandarea 
reflexelor

De curînd, doctorul Heal E. Miller, 
directorul laboratorului de fiziologie 
— psihologie a Universității Rockefel
ler, a demonstrat că animalele pot 
învăța să-și controleze singure anu
mite reacții automate, cum ar fi bă
tăile inimii, tensiunea arterială și se
crețiile glandulare.

Acest rezultat răstoarnă toate con
cepțiile cu privire la sistemul reflex, 
oare era considerat ca un sistem 
„inferior" sistemului nervos volun
tar. Această prejudecată era atît de 
adînc înrădăcinată, incit dr. Miller 
a mărturisit că i-a fost destul de di
ficil să-l convingă pe studenți să 
lucreze cu el.

Aplicațiile acestor descoperiri la 
om au o deosebită importanță, în 
special pentru maladiile psiho-soma-

ttce. Dr. Miller îl învață astăzi pe 
pacienții săi a căror Inimă bate prea 
repede să-l încetinească ritmul, iar 
pe bolnavii hipertensivi să-și coboa
re singuri tensiunea.

Aparat care 
provoacă somnul
La Institutul de cercetări științifice 

în domeniul aparatelor medicale din 
Sofia s-a construit un aparat elec
tric perfecționat, „Somnolema", care 
provoacă somn.

Tratamentul .insomniei cu ajutorul 
acestui aparat a fost Introdus în nu
meroase spitale, evîtîpdu-se astfel e- 
fectele nocive ale somniferelor.

Experiențele au dovedit că .Som
nolema" este excelent pentru trata
rea maladiilor sistemului nervos. S-a 
Imaginat și o metodă, nouă, care per
mite medicilor să stabilească legătu
ra cu pacientul adormit.

Aparatul „Somnolema" poate fi u- 
tilizat în tratamentul sistematic al 
tulburărilor de memorie.

Acolo, sus, 
se lucrează 

și se visează 
intens

(L’rmare din pag. 1)

aparlamenfe și zece nivele al 
cărui termen de predare a 
lost stabilit să fie la 30 sep
tembrie. Aspirații și preocupări 
precise — angajamente șl rea
lizări concrete 1 La Împlinirea 
acestei game de procese teh
nologice au contribuit brigă
zile și echipele conduse de 
comuniștii Gheorghe Căpltanu, 
Emil Costea, Tudor Sandu, zi
dari, Gheorghe Moșneag, mo
zaicar. Ion Boștină, tlmplar, 
Constantin Alexandru, fierar- 
belonist. Am trecut pe sub 
puzderia de procese care se 
petreceau la înălțime, tără să 
observ exact cadența lor. Abia 
mai tlrziu am simțit un ritm 
exterior al comenzilor înfrățit 
cu ritmul nevăzut, dar bănuit, 
al încrederii. Colosul de beton 
și fier ajunsese la al zecelea 
nivel.

Oamenii Iși cinstesc mese
ria prin hărnicie.

VINERI 11 APRILIE

VINERI 11 APRILIE
PROGRAMUL II:

PROGRAMUL I

GIUVAERELE MARII
(Urmare din pag. I)

mare, caracatița, steaua de mare și „gilthead", eare se hră
nesc cu stridii vii.

In ciuda vigilenței serioase și a îngrijirilor minuțioase, 
40 lo sută din stridiile perliere de cultură mor sau slnt ucise 
Înainte de a fi produs perle frumoase.

Glnd operația de lnsâmințare este terminală, scoica produ
ce o perlă In același mod In care slnt produse perlele 
naturale.

Datorită grijii deosebite depuse la producția perlelor de 
cultură, forma, strălucirea și aspectul exterior slnt cu 
mult mai perlecte decll cele obținute pe cale naturală.

Perlele se scot din cochilii In timpul iernii, atunci clnd 
secrețiile produse de mantaua moluștei scad și Întreaga 
supralafă a perlei ajunge la perfecțiune atlt In ce privește 
forma, cit și strălucirea.

Înainte ca Kokichi Mihfmoto să iie descoperit (in 1893) 
această metodă de cultivare, perlele erau giuvaere rare și 
prețioase ale mării, asociate cu numeroase legende și 
povestiri istorice care s-au transmis de-a lungul veacurilor. 
Numai unii privilegiați al curților regale și nobilimii pose
dau perie.

Originar din orașul Toba din peninsula Shima, situat pe 
coasta de sud-est a Japoniei, unde se culegeau perle, Miki- 
moto a născocit o metodă de a obține aceste giuvaere 
prin mijloace proprii.

După clțiva ani de încercări zadarnice, el a reușit să 
producă In 1893 perle de semicultură. Cercetările sale neobo
site și perseverente l-au condus In cele din urmă la desco
perirea secretului, care i-a permis să cultive perle perfect 
slerice. Aceasta s-a lntimplat In anul 1905.

La Tatoku, pe coasta de sud-est a Japoniei, se allă In 
prezent ferma de perle de cultură a lui Mikimoto, lai 
împrejurimile peninsulei Shima au devenit centrul de cul
tură a perlelor din Japonia.

Industria japoneză a perlelor de cultură iurnizează aproxi
mativ 99 la sută din perlele de cultură din lumea Întreagă. 
Pentru a păstra renumele acestei industrii, fn fiecare an 
perlele de calitate inferioară slnt arse șl aruncate In mare. 
După părerea lui Mikimoto, numai una sau două perle din 
100 slnt destul de lrumoase pentru a putea fi lansate pe 
piață.

Condițiile naturale lavorabile, cum slnt existența curen-

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ago

nie șl extaz,- Republica: Marele șar
pe,- PETRILA : Suflete tari, seria I și 
II; LONEA — 7 Noiembrie: Vremea 
păgînilo:. Minerul: Judoka agent 
aecret; ANINOASA: Praștia de aur; 
VULCAN : Vin cicliștii; LUPEN1 — 
Cultural : Heroina.

Ieri, temperatura aerului, la Petro
șani, a oscilat Intre minus 2 grade 
și plus 8 qrade, iar la Paring între 
minus 7 grade și zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme frumoasă, cu cerul mal 
mult senin. Temperatura in ușoară 
creștere.

Fotbal, divizia <’

Arieșul Turda — 
Știința Petroșani 1-0

După ce timp de nouă clape fotba
liștii de la Știința Petroșani n-au 
cunoscut înfrlngeroa, lată că duminică 
e| au părăsii terenul Ins Inși cu sco
rul de 1—0 de către fotbaliștii de la 
Arieșul Turda. Intllnirea a avui loc 
In comuna Mihal Viteazul din veci
nătatea orașului Turda, pe un teren 
cu multe denivelări. Terenul, jocul 
dur al gazdelor, arbitrajul părtinitor 
prestat de M. Ștefănescu din Vlșen, 
au Influențat desfășurarea partidei. 
Nu este mal puțin adevărat că, exa
sperați de desfășurarea jocului, stu
denții au devenit nervoși, nemalavlnd 
calmul necesar refacerii handicapu
lui de gol cu care erau conduși. Unii 
dintre jucători (Pănescu, Popovld, 
Bufbucan), au renunțat la luptă, Iar 
mingile 1n loc să fie dirijate spre 
coechipierul cel mai bine demarca! 
erau trimise la Intimplare. Mai tre
buie amintit jocul slab al mijlocași
lor care mau asigurat echilibrul ne
cesar Intre atac și apărare, aceasta 
șl deoarece Muntean» nu s-a putut 
pregăti corespunzător din cauza în
tinderii musculare contractate în 
jocul cu A.S.A Sibiu. Golul gazdelor 
este realizat în min. 5 la o eroare 
de arbitraj. O minge trimisă în 
adincime, peste apărarea studenților, 
îl găsește liber pe un atacant tur- 
dean cu circa 3 metri în spatele 
ultimului apărător dar arbitrii nu 
penalizează poziția clară de ofsaid 
a jucătorului de la Arieșul șl acesta 
șutează spre poartă, mingea lovește 
rădăcina barei și deviază în poartă 
surprinzîndu-1 pe Dlujanschi. încura
jați de acest gol gazdele atacă tot 
mai Insistent dar neorganizat. In re
priza secundă studenții reușesc mai 
des să se apropie de poarta adversă. 
Dar cele citeva ocazii sînt irosite. Și 
astfel a luat sfirșit cu o înfrîngere 
un meci care se putea termina cel 
puțin Ia egalitate.

Ș A
La Monte Carlo,

Florin Gheorghiu pe locul 3
In turneul Internațional de șah de 

la Monte Carlo, după consumarea 
a 8 runde, conduce marele maestru 
maghiar Lajos Portisch cu 6 5 puncte 
șl o partidă întreruptă, urmat de 
Smislov (U.R.S.S ) — 5.5 puncte (1). 
Marele maestru român Florin Gheor
ghiu ocupă locul 3 cu 4 puncte ?i 
o partidă întreruptă. In runda a 8-a 
Portisch l-a învins pe Bronstein, Iar 
Gheorghiu a remizat in 25 de mutări 
cu Benko.

KAMHET
România — S.U.A.

(juniori) 75—70
In ziua a treia a turneului Inter

național de baschet (juniori) de la 
Mannheim, selecționata României a 
Învins cu scorul de 75—70 (36—33) 
echipa S.U.A. Alte rezultate: Turcia 
— Olanda 56—41; Franța — Elve
ția 88—58; R. F. a Germaniei — Lu
xemburg 75—60; Polonia — Austria 
72—66; Italia — Cehoslovacia 09—56.

CICLISM
„Cupa F.R.C."

Astăzi se va da startul In tradi
ționala cursă ciclislă de primăvară 
„Cupa F.R.C." care se desfășoară a- 
nul acesta în 4 etape (însumînd 264 
km) pe șoselele din jurul Bucureștiu- 
lul. Prima etapă are loc pe șoseaua 
Urzlceni (100 km). Vor participa ci
cliști din Bulgaria. Polonia și Ro
mânia.

(Ager preș)

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 15 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea I-a : 17 5 6 21 40 24. 
Fond de premii: 400 594 Iei.
Extragerea a 11-a: 3 41 15 22 18 

32 35.
Fond de premii: 326 379 fei.

II
Ungaria — România 

(tineret) 12,5—7,5
Disputată Ia Budapesta, întilnirea 

de șah dintre echipele de tineret ale 
Ungariei și României s-e încheiat cu 
scorul de 12.5—7,5 în favoarea gaz
delor.

Rugbi

I.M. Petroșani — 
Metalul 

Turnu Severin 
31-0

în cadrul campionatului di 
viziei B de rugbi, duminică s-a 
disputat pe terenul din Lonea 
fntilnirea dintre echipele I.M 
Petroșani și Metalul Turnu 
Severin. Munca și priceperea 
noului antrenor și jucător In 
același timp al echipei petro- 
șănene, Iliescu, a început să 
dea roade. Echipa sa a cîștlgat 
duminică 1a un scor categoric : 
•31—0. scor care ne scutește d 
orice comentarii.

în prima repriză, localnici 
au reușit patru încercări prin 
Dobrinoiu, Mărgineanu, Bălan, 
și Pieptănarii și o transfor
mare prin Iliescu.

După pauză, tot petroșăne 
nii sînt cei care domină cu in
sistență, cîștigă majoritatea 
baloanelor la linie șl la gră 
madă și mai înscriu 17 puncte 
prin Iliescu (lovitură de pe
deapsă) Vlad, Martin, Piep
tănarii, Mărgineanu (încercări) 
și Mares (transformare). Cu 
scorul de 31 —0 a luat sfirșit 
o partidă în care echipa T.M.P. 
și-a dominat copios un ad
versar fără pretenții.

Pentru jocul bun practicat 
merită aprecieri Dobrinoiu, 
Martin, Iliescu, Mareș. Bun 
arbitrajul lui N. Ștefan Bucu
rești.

E. NEAGOE 
student

lului japonez, variațiile rare de temperatură a apei mării, 
golfurile liniștite și resursele bogate de plancton reprezintă 
factorii principali care au sporit prestigiul Japoniei și au 
făcu! din ea prima (ară producătoare de perle de cultură.

In plus, indeminarea japonezilor a contribuit In mare 
măsură ajulind industria, căci producția de perle necesită 
intr-adevăr o mare dexteritate. Valoarea perlelor a crescut 
și datorită faptului că ele nu pol fi produse In serie.

Din cele 48 de prefecturi ale Japoniei, 24 se ocupă de 
cultura perlelor. Producția totala care era de 13 013 kg 
In 1953 și 88 013 kg in 1963, a crescut la 127 000 kg In 
1966, ceea ce înseamnă un spor de 14 la sută față de anul 
precedent.

75 la sulă din producția globală a perlelor 
sini pentru export, cele 25 la sută care rămin 
nate comerțului intern.

în primii 15 ani de după război, 55 la sulă
de cultură au lost vîndute Statelor Unite, fn prezent nu
mai 40 Ia sută din producție se Îndreaptă spre S.U.A., 20 la 
sulă spre Elveția, 13 la sulă In R.F.G., 10 la sută la Hong 
Kong și restul In Italia, Franța și alte țări.

fn ochii japonezilor, perla are numeroase semniiicații. 
Ea este un 
dragostei.

Deosebirea 
poate stabili
straturile concentrice. La o perlă naturală acestea nu slnt 
Întrerupte, iar la una de cultură, ele sini întrerupte 
grăuntele de side! introdus. (din „Le Japon")

de cultură 
fiind desti-

din perlele

simbol al sănătății, fericirii, longevității și

dintre perlele de cultură și cele naturale se 
cu endoscopul, cu' ajutorul căruia se disting

5,05—6,00 Program muzical de 
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Ateneu,- 10,00 An
sambluri artistice școlare,- 10,10 Curs 
de limba spaniolă; 10,30 Radio Pri
chindel; 10,40 Muzică populară; 11,05 
Slăvită fii patria mea — cîntece și 
versuri; 11,15 Muzică ușoară; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Orchestra Ca
sei de discuri ,Electrecord'; 12,20
Cronica literară,- 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,21 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14.10 Selecțiuni din opereta 
„O noapte la Veneția' de Johann 
Strauss; 14 30 Concertul zilei; 15,05 
Jucării muzicale,- 15,15 Tării, inima 
și versul; 15,30 Lexiconul muzical

al interpreților români; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,10 Primăvara în 
cintec și joc,- 16,30 Cvartetul în mi 
minor de Giuseppe Verdi; 16,55 Ra
dio publicitate; 17,00 Ecran sonor; 
17,15 Pentru patrie,- 17,45 Muzică u- 
șoară; 17,50 Tribuna radio; 18,05 
Vechi melodii populare,- 18,30 Ga
zeta radio,- 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport,- 
19,30 Oîntă Ion Cristoreanu și Con
stantin Dobre; 19,50 Orchestra Ray 
Conniff; 20,05 Teatru radiofonic se
rial; 20,30 Program interpretat de 
lauxeații celui de-al doilea Festival 
Internațional de muzică ușoară „Cer
bul de aur" Brașov 1969; 21,05 A- 
tențiune, părinții; 21,35 Revista șla
gărelor,- 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport,- 22,20 Caravana 
fanteziei; 23,20 Moment poetic; 23,25 
Muzică ușoară; 0.05—5,00 Estrada 
nocturnă.

6,10 Muzică ușoară; 6.45 Viers și 
joc,- 7,10 Fanfara reprezentativă a Ar
matei; 7.37 Musdcfi ușoară; 8,10 Tot 
înainte; 8.34 Oratoriul „Lazăr de la 
Rusca" de Diamandi Ghedu,- 9,10 
Curs de limba spaniolă; 9,30 Muzică 
ușoară; 9.45 Muzică corală de Achim

PRONOSTICUL 
NOSTRU

PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT Nr. 15 
DIN 13 APRILIE 1969

1. Bologna — Cagliari X
2. Milan — Juventus 1
3. Napoli — Fiorentina X
4. Palermo — Pisa 1
5. Roma — Lanerossi 1
6. Torino — Atalanta 1
7. Varesse — Intemazionale 2
8. Verona — Sampdorla 1
9. Dunărea Giurgiu —

Oțelul Galați 1
10. Poiana — Steagul roșu X
11. C.F.R. Timișoara —

Politehnica Timișoara 1
12. Chimia Rm. Vîlcea —

Metalul Hunedoara 1
13. C.F.R. Cluj —

Medicina Cluj 1

MICA 
publicitate 
Pierdut livret militar, seria I. K.

092 939 și carnet de muncă eliberat 
de C.C.V.J.: Dăianu Jean Petroșani. 
Declar nule.

Stoia,- 10,05 Piese instrumentale,- 10,15 
Teatru radiofonic; 12,05 Avanpremie
ră cotidiană; 12,16 Concert de prînz; 
13,00 Melodii populare 13,30 Revista 
revistelor științifice șl tehnice,- 18,40 
Muzică din opereta ■ .Camelot" de 
Loewe,- 14,10 Din cîntecele și dan
surile popoarelor,- 14,30 Moment ști
ințific,- 14,35 Muzică ușoară inter
pretată de Doina Badea și James 
Brown; 15,40 Radio publicitate,- 16,00 
Recital de operă Constantin Gabor,- 
16,15 Pe teme medicale,- 16,25 Pe ari
pile melodiilor; 17,00 Radiojurnal. 
Sport; 17,10 Pagini corale alese,- 17,30 
Melodii distractive de George Gri- 
goriu; 17,44 Rapsodia albastră de 
George Gershwin; 18,05 Memoria pă- 
mîntului românesc; 18,25 Muzică u- 
șoară; 19,05 Muzică populară; 19,30 
Curs de limba spaniolă; 19.50 Noap
te bună, copii; 19,55 Seară de operă; 
22,30 Cronica literară; 22,40 Muzică 
ușoară; 23.07 Muzică japoneză mo
dernă pentru instrumente tradiționale.

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; 23,00; 0,55.

AUTOBAZA 
TRANSPORTURI AUTO Nr. 3 

PETROȘANI
Execută:

transporturi pentru persoane 
particulare în orice zi.

Cererile se primesc la sediul 
autocoloanelor din :

• PETROȘANI «VULCAN
• LIVEZENI • LUPENI

între orele 7—12

Fabrica de produse 
lactate Petroșani 

pune în vînzare
ÎNGHEȚATĂ
în orice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri 

și grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen
tar valoros, furnizînd organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît 
de necesare iarna, cînd pierderea de energie 
este mai mare din cauza frigului.

Conținutul ridicat în vitamine (A+D), în 
săruri organice, în special de calciu și de fosfor, 
în proteine (din lapte și smîntînă) mărește va
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți: ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS 
ALIMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR, FOR- 
TIFJANT !

Atenție însă, consumatori, la curățenia ora
șului ! Nu aruncați ambalajul înghețatei la 
întîmplare, ci folosiți coșurile destinate acestui 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere 
a tonetelor de vînzare a înghețatei.
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ORIENTUL Acte de violare VIETNAMUL DE SUD

afacerilor externe
APROPIAT
Duel de artilerie în zona

a suveranității
Canalului de Suez

Forțele patriotice au atacat 
cu rachete Saigonul

Campania 
electorală domină 

viata politică 
franceză

al României la Moscova După schimbul de tocuri oare

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres, M. Cristoloveanu transmi
te : La 9 aprilie, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, care se află la 
Moscova într-o vizită oficială la in
vitația guvernului U.R.S.S., a fost 
primii de Leonid Brejnev, secretarul 
general al CC. al P.C.U.S.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, au fost abordate probleme 
referitoare la dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și a cola
borării multilaterale frățești dintre 
Republica Socialistă România și U- 
niunea Sovietică, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în Europa șl 
în întreaga lume, al întăririi unită
ții țărilor socialiste. Interlocutorii au 
făcut un schimb de păreri util asu
pra unor probleme ale actualei si
tuații internaționale, ale securității 
europene.

La convorbiri au participat A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., șl Teodor Marinescu, mem
bru al CC al P.CR., ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
Republicii Socialiste România 
Moscova.

Corneliu Mănescu, ministrul
cerilor externe al Republicii Socia
liste România a fost primit la 9 
aprilie, la Kremlin de Alexei Kosî- 
ghin. președintele Consiliului de Mi
tuiri al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc, într-o 
atmosferă prietenească un schimb 
de păreri privind dezvoltarea conti
nuă a colaborării multilaterale din
tre cele două țări șl întărirea prie
teniei româno-sovietlce. Au fost dis
cutate, de asemenea, o serie de pro
bleme alo actualității politice inter
naționale care interesează ambele 
părți.

La convorbiri au luat parte A. A. 
Grotnîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și Teodor Marinescu, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste .Ro
mânia la Moscova.

★
MOSCOVA 9 — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Miercuri seara a părăsit Mos
cova, plecînd spre București, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialisto Ro
mânia, care, la invitația guvernului 
sovietic, a făcut o vizită oficială în 
U.R.S.S. între 7 și 9 aprilie.

a 
avut !loa marți în zona canalului 
de Suez, pe un front de aproxima
tiv 80 de kilometri, între unități ale 
RA.U. și trupe lsraoliene, a fost 
semnalat un nou duel de artilerie 
în noaptea de marți spre miercuri 
în aceeași regiune. Potrivit relatări
lor transmise de agențiile do presă, 
ambele părți se acuză reciproc pen
tru declanșarea ostilităților.

★
Da- 
trcl

al 
la

afa-

A

încotro 
se îndreaptă 

N.A.T.O. ?
Atmosferă de pesimism 

în pragul reuniunii 
de la Washington

A\ ASH1NGTON 9 (Agerpres). — 
Ln capitala S.U.A. au sosit majorita
tea miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale Tratatului Nord- 
Atlantic care vor participa, astăzi 
(joi) și vineri, la reuniunea consa
crată aniversării a 20 de ani de la 
Înființarea acestui bloc militar. Du
pă cum relatează agenția Reuter, sur
se diplomatice din Washington au 
indicat că miniștrii afacerilor exter
ne ai S.U.A., Franței, Marii Brita
nii și R. F. a Germaniei se întru
nesc pentru a examina problema 
germană, în general, precum și o 
șerie de aspecte ale relațiilor dintre 
fcst și Vest.

In legătură cu aniversarea a 20 de 
ani de la înființarea N.A.T.O., comen
tatorii agențiilor occidentale de pre
să scot în evidență faptul că acest 
eveniment „are loc într-o atmosferă 
de pesimism față de viitorul blocu
lui" (U.P.I.). Henry Keys, corespon
dentul din Washington al agenției 
U.P.L, subliniază, în'tr-un amplu co
mentariu, că miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale Alianței atlanti
ce vor evita probabil să abordeze 
tema „încotro se îndreaptă N.A.T.O.?" 
In cursul reuniunilor de- astăzi (joi) 
Sl vineri „nu numai deoarece aceas
ta ar putea dezbina și mai mult păr
țile, ci mai ales pentru că ea i-ar 
șili să recunoască faptul că NA..T.O. 
se află în declin". Trecînd în revis
tă „crizele succesive" ce au avut 
ioc in cei 20 de ani de existență a 
țS.A.T.O., Keys arată că „Franța s-a 
retras complet pe plan militar în 
1966 din această organizație și în a- 
nul următor a interzis-o in întregime, 
pe teritoriul francez". „Canada — re
levă agenția U.P.L — merge acum 
pe aceeași cale, anunțindu-și inten
ția de a proceda la o reducere trep
tată a celor 10 000 de militari aflați 
In Europa occidentală". Ca și Fran
ța, Canada va rămîne numai mem
bră a organismelor politice ale 
&A.T.G.

Descoperirea 
unui 

om-maimujă
BOGOTA 9 (Agerpres). — 

Comisariatul de poliție din 
Popayan, localitate situată in 
regiunea de coastă a Colum
biei, a anunțat descoperirea 
unui om-maimuță în pădurile 
de pe litoral. Omul maimuță, 
care ar avea o virstâ de apro
ximativ 38 de ani, se află intr-o 
stare de sălbăticie, completă. 
El se hrănește ca o maimuță 
cu fructe și doarme suspendat 
in pomi. Ciudatul animal nu 
emite decit sunete guturale șl 
strigăte răgușite.

R. D. Vietnam

publicității o declarație 
arată că Statele Unite 
încalce suveranitatea șl 
teritorială a Republicii

La
de
R.A.U., 
condu-

DAMASC- 9 (Agorpres). — 
mase s-a întors, după vizita 
zile efectuată în capitala 
Mustafa Gustum, membru al 
cerii partidului Baas din Siria.

într-o declarație făcută pe aero
port, Gustum a informat pe ziariști 
că a remis președintelui Nasser la 
Cairo un mesaj din partea președin
telui Siriei, Noureddin Atassi, șl l-a 
Informat pe șeful statului egiptean 
asupra rezultatelor celui de-al pa
trulea congres extraordinar al parti
dului Baas. El a precizat, de aseme
nea, că președintele Nasser a ma
nifestat deplină înțelegere pentru ac
tuala evoluție a vieții interne din 
Siria.

bombe 
asupra 

pe na- 
deschls

HANOI 9 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat 
în care se 
continuă să 
integritatea
Democrate Vietnam și statutul zo
nei demilitarizate. In zilele de 6 șl 
7 aprilie, se arată în declarație, a- 
vloane ale S.U.A. au efectuat rai
duri deasupra părții de nord a zo
nei demilitarizate, lansînd 
explozive și bombe cu bile 
unor localități populate. De 
vo militare americane a fost
focul la 7 aprilie asupra comunei 
Vinh Son, ’ din provincia nord viet
nameză Vinii Linh. Au fost înregis
trate pierderi de vieți omenești șl 
pagube materiale, se arată in decla
rație.

Guvernul R.D. Vietnam, scrie în 
încheiere declarația, protestează cu 
hotărîre și condamnă actele de vio
lare a securității și suveranității R.D, 
Vietnam, cerînd încetarea lor.

SAIGON 9 (Agerpres). — Pentru 
prima dată în cursul acestei luni, 
forțele Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au ata
cat marți noaptea Saigonul — re
latează corespondentul agenției U- 
nited Press International. Rachetele 
lansate de forțele patriotice au ex
plodat în sectorul Gia Dinii, la nu
mai 4 kilometri de centrul capita
lei sud-vietnameze, în apropiere de 
autostrada strategică ce duce spre 
bazele militare americane de la Bien 
I-loa și Long Binli. Un pod situat în 
sectorul unde au căzut rachetele a 
fost avariat.

Tot în cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele F.N.E. au atacat cu 
morliere instalațiile militare deținu
te de inamici în orașul Ban Me 
Thuot, în zona platourilor înalte.

Bombardierele gigantice america
ne de tip „B-52" au efectuat în ulti
mele 24 de ore noi raiduri în regiu
nea Saigonului.

SAIGON 9 (Agerpres). — Un co
municat al Comandamentului forțe
lor armate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud, difuzat de agen
ția de presă' Eliberarea, relevă suc
cesele obținute de palrioțl în cursul 
celor cinci săptămîni ale ofensivei

------•--------

Vedere din „orașul crizantemelor"— Tokio, marea metropolă a Japoniei

întrevedere Mircea Malița
• LONDRA. - Continuin- 

du-și vizita în Marea Brita- 
nie, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a avut întreve
deri cu personalități ale vie
ții culturale și științifice în 
orașele Cambridge și Man
chester. In Londra, el a pur
tat convorbiri la „Britisch 
Council" și la „Centrul Ma
rea Britanie - Europa de 
răsărit".

Noi furturi de tablouri 
la Paris

Un nou furt de tablouri s-a pe
trecut la Paris, unde, din apartamen
tul unui expert, Fritz Larsen, au fost 
sustrase o mică pînză de Rembrandt 
și bijuterii în valoare de 100 000 
franci. Tabloul Iui Rembrandt repre
zintă jucători de cărți care privesc 
la o femeie — potrivit experților, 
soția pictorului. Concomitent, din lo
cuința unui om de afaceri din Paris, 
Henri Calfan. au fost furate opt ta
blouri prețioase, printre care o pîn
ză a lui Utrillo, două ale lui Vla
minck, una 
Modigliani, 
blouri este 
de franci.

a lui Dufy și una a lui 
Valoarea celor opt ta- 
apreciată la un milion

• ANKARA. — Aproximativ 
14 000 de muncitori turci, care lu
crează la bazele militare ale N.A.T.O. 
din Turcia, au hotărît să declare 
grevă. Ei cer îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

© ADEN. — Premierul noului ca
binet sud-yemenit, Feisal Al Shaabi, 
a depus jurămîntul în lața președin
telui republicii, Kahtan Al Shaaby. 
In urma remanierii, în guvern au 
fost incluse, după cum s-a anunțat 
patru noi personalități. Premierul 
Feisal Al Shaabi își păstrează în con
tinuare portofoliul afacerilor externe 
pe care îl deținuse în fostul guvern.

Declarația
Ministerului

Afacerilor Exter
al R. P. D,

Coreene

ne

PHENIAN 9 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvânt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene a 
dat publicității la Phenian o decla
rație în legătură cu intențiile auto
rităților japoneze de a trece prin 
Dietă proiectul de „lege cu privire 
la controlul emigrației și imigrației", 
cu scopul de a intensifica represiu
nile împotriva rezidenților coreeni din 
Japonia, transmite agenția A.C.T.C. 
Această lege, se arată în declarație, 
are drept scop reprimarea dreptu
rilor naționale democratice ale rezi
denților coreeni din Japonia. Totoda
tă, prin această lege, se stipulează 
dreptul autorităților japoneze de a 
„desemna" pe cei care urmează să 
fie „expulzați", cu scopul de a 
mite numeroși rezidenți coreeni 
Japonia în Coreea de sud.

declanșate la 22 februarie pe toate 
cîmpurile de luptă. In cursul lup
telor ce au avut loc în această pe
rioadă — precizează comunicatul — 
au fost uciși, răniți sau luat! prizo
nieri peste 104 000 de militari ina
mici, dintre care 52 000 americani 
și peste 4 000 tallandezi, australieni 
șl sud-corecni. In același timp, for
țele patriotice au doborît sau dis
trus la sol 1 600 de avioane și 2 900 
vehicule militare, au scufundat sau 
incendiat 275 de nave și alle am
barcațiuni militare șl au incendiat 
270 de depozite de muniții și car
buranți.

în primele trei luni ale acestui 
an, menționează comunicatul, deta
șamentele Frontului Național de Eli
berare au scos din luptă 
180 000 de militari inamici, 
tru;
barcațiuni militare, 5 090 
militare șl au Incendiat 
depozite de echipament 
carburanți.

Simultan, marile baze 
saigoneze de la Da Nang, Chu Lai, 
Dau Tieng, Dong Tam, Sung May, 
Dong Du etc. au fost supuse unor 
repetate atacuri de către forțele pa

triotice sud-vietnameze.
în urma succeselor repurtate, în 

pofida intensificării raidurilor bom
bardierelor americane „B-52", for
țele Frontului Național de Eliberare 
și-au consolidat pozițiile din toate 
punctele de vedere — arată agen
ția Eliberarea. Comunicatul adre
sează un apel tuturor forțelor patrio
tice de a-și intensifica acțiunile în 
vederea obținerii victoriei finale, 
pentru realizarea unul Vietnam de 
sud pașnic, independent, democratic, 
neutru și prosper și pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei.

peste 
au dis- 

2 665 avioane, 462 nave și am- 
vehicule 

peste -300 
militar și

Nigeria

americano-

Calm febril"

tri- 
din

9 — Corespondentul A-
Gcorges Doseai, transmite • 
viață politică franceză este

PARIS 
gerpres, 
întreaga 
dominată de campania electorală In 
vederea referendumului din 27 a- 
prilic asupra reformei regionale șl 
transformării Senatului.

Se așteaptă cu interes declarația 
radiotelevizată pe care președintele 
de Gaulle urmează să o facă joi 
seara, după ce va prezida o ședință 
a Consiliului de Miniștri.

înfruntările de opinii se manifes
tă atît în privința ansamblului legii 
supuse referendumului, cit și a anu
mitor detalii. Alocuțiunea de marți 
a primului ministru, Colive do Mur- 
ville, care a solicitat sprijinirea lar
gă a reformelor inițiale de guvern, 
este contracarată de luările de ati
tudine ale altor personalități po'i- 
tice. Cu toate că a anunțat că I 
va preciza poziția definitivă la I i 
aprilie, Valery Giscard D’Estaing, 
președintele republicanilor indepen
denți; al doilea partid al majorilă'ii, 
a publicat marți și miercuri in ziarul 
„L'Aurore" două articole >n caro a- 
preciază că reforma reni «inilor are 
două lipsuri fundamentale. în primul 
rînd, consideră el, adunările regio
nale nu vor fi alese direct, prin vot 
universal, și, în consecință, alegă
torii nu vor fi „cu adevărat repre- 
zentați" in al doilea rînd, prefectul, 
deci reprezentantul putorii centrale, 
va dispune de adevărata autoritate 
în regiune. Totodată, autorul se re
feră la temeinicia argumentelor folo
site de coi ce 
rendumului.

Marti seara 
lor din Senat, 
au luat atitudine împotriva 
melor, ceea ce a atras o 
vehementă din partea secretarului 
de stat pentru problemele informa
țiilor, Joel Le Thcule, după care șe
dința a fost suspendată.

în cursul 'dezbateri» 
mai mulți senatori 

refor- 
repl’că

capitala biafreză

Miercuri dimineața, Mircea Malița, 
șeful delegației române la cea de-a 
24-a sesiune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, a avut o în
trevedere cu Janez Stanovnik, secre
tarul 
cutii

executiv al Comisiei. La dls- 
a asistat, de asemenea, amba-

TOKIO. — A 17-a oară con- 
din

Janez Stanovnik
K •*

sadorul Nicolae Ecobescu, șeful mi
siunii permanente a Republicii Socia
liste România , la Geneva. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme pri
vind actuala sesiune, precum și as
pecte ale participării României la ac
tivitățile Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa.

• CALCUTTA. — Poliția India
nă a deschis focul împotriva mun
citorilor unei uzine de armament 
din Calcutta, care participau la un 
miting organizat în sprijinul unor 
revendicări profesionale, anunță a- 
genția Associated Press, 
citorl au fost uciși și 
în cursul incidentelor.

Patru mun- 
șapte răniți

datelor pro-© ROMA. — Potrivit 
vizonii, în ciuda măsurilor severe de 
securitate rutieră luate de autorită
țile italiene cu prilejul sărbătorilor 
de primăvară, în decurs de trei zile 
au fost înregistrate numeroase acci
dente, care s-au soldat cu 50 de 
morțl și circa 1 000 de răniți.

e
secutiv, Adunarea legislativă 
Okinawa a adoptat o rezoluție în 
care adresîndu-se guvernelor S.U.A. 
șl Japoniei, cere retrocedarea ime
diată a acestor insule către 
nia.

Totodată, la Naha, centrul 
nlstrativ al insulelor, a avut 
puternică demonstrație sub lozincile 
retrocedării imediate și necondițio
nate a Okinawei și desființarea ba
zelor militare ale S.U.A. amplasate 
pe acest teritoriu.

Ghana nu-și va schimba politica internă și externă

Japo-

admi- 
loo o

Cutremure de pămTnt

TRAPANI 9 (Agerpres). — Seis
mografele Observatorului din Trapani 
(Italia) au înregistrat marți după- 
amiază două cutremure de pămînt 
avînd o Intensitate medie. Epicen
tru] acestor mișcări seismice a fost 
situait în regiunea Marsala. Nu s-au 
înregistrat victime omenești și nici 
pagube materiale.

Intr-un mesaj radiotelevizat, noul 
președinte al Consiliului Național de 
Eliberare din Ghana, generalul Wal
ter A. Afrlifa, a afirmat că nu va 

■i! v nici o schimbare în poli
tica internă și externă a țării. El a 
declarat că unul dintre obiectivele 
Consiliului Național de Eliberare 
este trecerea la un regim civil și a 
precizat că activitatea partidelor po
litice ghaneze va fi permisă începînd 
de la 1 mai.

Pe de altă parte, șeful statului gha
nez a declarat că guvernul, con
știent de dificultățile economice pe 
care- le inlîmpină țara, va depune

eforturi în vederea realizării unui 
progres sensibil în domeniul econo
miei. El a menționat, totodată, că li
chidarea corupției și abuzurilor sem
nalate în diverse domenii ale acti
vității publice se află în atenția gu
vernului ghanez.

Sat devastat 
de o puternică furtună

O puternică furtună a devastat a- 
proape în întreejime satul mexican 
San Antonio din statul Puebla. Po
trivit știrilor transmise din capitala 
Mexicului, șapte persoane și-au pier
dut viața. Autoritățile au făcut apel 
la forțele armate pentru 
cei aproximativ 500 de 
satului sinistrat.

• LISABONA. — lnlr-un discurs rostit marți 
sabona, primul ministru al Portugaliei, Marcello

a ajuta pe 
locuitori al

1
seara Ia Li- 

_____ _ r__________ _ _____ ____ , ______  Caetano, a 
declarat că vizita sa în Guineea Portugheză, Angola și Mo- 
zambic are drept scop „întărirea" controlului portughez asu
pra acestor teritorii. De asemenea, Caetano și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu rezultatele întrevederilor pe care le-a 
avut cu președintele S.U.A., Richard Nixon, și cu secretarul 
de slat, William Rogers.

In sfîrșit, vorbind despre situația internă a Portugaliei, 
primul ministru Caetano a subliniat necesitatea stringentă de 
a se pune capăt emigrării masive a populației rurale.
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UMUAHIA 9 (Agerpres). — Ame
nințată serios în ultimele zile în ur
ma ofensivei declanșate de forțele 
federale, actuala capitală biafreză, 
Umuahia, pare că și-a regăsit acel 
„calm febril" care o caracteriza, du
pă ce forțele Biafrei au recucerit o- 
rașul L'zuakoli, situat 
ei. Marți dimineața, 
respondents agențiilor 
tituțiile comerciale și 
din Umuahia funcționau normal, 
spitalul „Regina Elizabeth", menit 
să adăpostească 120 de bolnavi dar 
care găzduiește în prezent peste 800, 
continuă să primească noi grav ră
niți, iar copiii și-au făcut reapariția 
pe străzi. Această imagine, a capi
talei biafreze, transmisă de cores
pondenții agențiilor de presă, con-

în apropierea 
relatează co
de presă, ins- 
admînistrative

trazice știrile referitoare le evacua
rea populației din Umuahia în fala 
unei așa-zise inevitabile cuceriri a 
orașului de către forțele federale. 
Aceasta ar fi însemnat însă că os
tilitățile militare din Nigeria ar ft 
putut să ia sflrșit, or. apreciază ob
servatorii de presă, nimic nu justi
fică o atare concluzie: evoluția si
tuației militare din țară, unde nici 
una din părțile aflate in conflict nu 
pare nici destul de puternică pentru 
a cîștiga victoria, dar nici destul de 
slabă pentru a o pierde, pare să 
demonstreze că, dacă nu va inter
veni o soluție politică, războiul din 
Nigeria mai poate continua încă, sl 
o dată cu el, suferința, moartea, bo
lile, foamea...

Procesul Sirlian
în așteptarea verdictului

LOS ANGELES 9 (Agerpres). — 
Marti au luat sfîrșit audierile mar
torilor în procesul lui Sirlian Bishara 
Sirlian, acuzat de asasinarea senato
rului Robert Kennedy. Ultimul mar
tor a fost psihologul Leonard Olin
ger, ale cărui concluzii au fost con
trare celor prezentate de alțl me
dici care
Olinger a 
capabil să 
na torului.

Vineri vor începe deliberările ju-

l-au examinat pe acuzat, 
susținut că Sirlian a fost 
premediteze asasinarea se-

riului, iar verdictul este așii : îa 
începutul săptămîuii viitoare.

Potrivit unor declarații anterioara, 
acuzarea a hotărît să nu ceară con
damnarea la moarte a acuzatului, 
lăsând ca hotărîrea să fie luată de 
juriu. Potrivit legilor americana,
pentru fapta sa Sirlian poate fi con
damnat la moarte, 
condamnării la 
Oficialități ale 
clarat că este 
că Sirhan va fi 
soare pe viață.

cu alternativa 
închisoare pe viață, 
tribunalului au de- 
mai mult ca sigur 
condamnat la închi-

Disputa științifica sau conturcnțâ ?
® Dr. Cooley acuzat că a folosit fără autorizafie inima artificială

• HOUSTON. — La spitalul 
St. Luke din Houston a încetat 
din viată marți seara pacientul 
Haskell Karp, care în decurs de 
cîteva zile a suferit două ope
rații cardiace. Sîmbătă, lui Karp 
1 s-a implantat o inimă artifi
cială, iar după trei zile această 
inimă i-a fost înlocuită ai una 
umană.

Karp era în vîrslă de 47 de 
ani și avea trei copii.

operafia 
bolnave 
fără ca 
fost su-

★
NEW YORK 9 (Agerpres). 

— Ziarul „Daily News", care 
apare la New York, scrie sub 
titluri mari că activitatea dr. 
Denton Cooley lace obiectul 
unei anchete judiciare.

Potrivit ziarului, profesorul 
Cooley, al cărui ultim pacient, 
Haskell Karp, a decedat marii

noaptea, a efectuat 
de înlocuire a Inimii 
cu o inimă artificială 
acest dispozitiv să li
pus unui număr suficient de 
verificări, asumîndu-și astlel 
riscuri deosebit de mari.

In continuare ziarul scrie 
că Intre dr. Cooley și dr. De
bakey, alt cunoscut chirurg 
american, ar fi izbucnit un 
conflict. Debakey reproșează 
dr. Cooley că a folosit fără 
autorizafia sa Inima artificială, 
pusă la punct de cercetătorii 
săi.

Anumite cercuri medicale a- 
mericane ar li depus o plinge- 
re împotriva lui Cooley 
lata Asociației naționale 
cardiologie, acuzindu-l cu 
fi încercat să facă senzație
experiențe care nu erau sufi-

in 
de 
ar 
cu

cjent puse la punct pentru a 
li Încercate pe oameni. Auto
ritățile medicale din Houston 
cercetează aceste acuza/ll a- 
duse dr. Cooley.

La rlndul său, dr. Theodore 
Cooper, directorul Institutului 
national de cardiologie al 
S.U.A. a declarat cd a cerut 
dr. Debakey să explice lap
tele, înainte de a lua o hotă- 
rlre definitivă în privința lui 
Cooley.

Numeroși observatori din 
S.U.A. consideră că această 
dispută are mai puțin un ca
racter științific și reflectă o 
luptă de concurentă intre prin
cipalii specialiști cardiologi a- 
mericani care doresc să objină 
o iaimâ pe plan international 
pentru clinicile pe care le con
duc.
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