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RĂSTURNĂRI 
NEAȘTEPTATE 
In evoluția 
PRODUCȚIEI

DE CĂRRUNt
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Contrar așteptărilor, in po
fida previziunilor optynisle ca
re se conturaseră din1 realiză
rile înregistrate cu numai 10 
zile în urmă, cea de a doua 
decadă a lunii februarie a fost 
încheiată dc minerii Văii Jiu
lui cu o rămîncre sub plan la 
producția de cărbune brut de 
2 265 tone. De fapt răsturna
rea aceasta aproape incredibilă 
(și totuși oricînd posibilă alita 
timp cit se plătește tribut nc- 
rîtmicității) in evoluția decadală 
a producției a pornit dc la ni
velul exploatărilor.

înainte insă dc a numi pe 
coi i cu musca pe căciulă se 
cuvine făcută o mențiune po
zitivă pentru colectivele mi

nelor care au izbutit să încheie 
decada a doua cu realizări bu
ne. O activitate excepțional de 
fructuoasă au depus in adîncuri 
minerii dc la Paroșcni, reușind 
o adevărată performanță in 
sporirea producției dc cărbune 
(4- 2 128 tone) și creșterea pro
ductivității muncii (1,961 to- 
ne/post, cu 356 kg cărbune pe 
post mai mult dccît sarcina 
planificată'. De menționat că in 
urma obținerii acestor lăuda
bile rezultate, mina Paroșcni a 
preluat conducerea in clasa
mentul hărniciei pe bazin, ur
mată fiind de mina Dîlja (4- 
487 tone depășire) și mina A- 
ninoasa (4- 697 tone depășire). 
O notă bună și pentru minerii 

dc la Vulcan: colectivul lor s-a 
menținut și în decada aceasta 
cu rezultatul muncii la nivelul 
sarcinilor. Colectivului minei Lu- 
peni in schimb, deși raportea
ză la decada a II-a o depășire 
dc 650 tone, îi reproșăm totuși 
vina de a fi ieșit din cadența 
ritmului alert cu care ne obiș
nuise alunecînd astfel pe tobo
ganul ncrcalizărilor șl picrzînd 
mai mult de 1 000 tone din 
producția peste plan agonisită 
in primele 10 zile, ieșind din 
competiția primelor trei locuri 
din fruntea întrecerii socialiste 
pe bazin.

Principalii făptași care au 
tras înapoi realizările pe an
samblul minelor Văii Jiului au 
fost insă exploatările Lonea, 
Uricani și Pelrila. La mina Lo- 
nca, au fost ce-i drept unele 
greutăți cu efectivul (creșterea 
numărului îmbolnăvirilor), cu 
lipsa în unele zîle a vagoane
lor la preparație, dar față do 
aceste neajunsuri minusul dc 
3 491 tone e totuși parcă prea 
marc, nejustificat. Suport plau
zibil de justificare nu are nici 
rămînerea sub plan a mineri
lor de la Uricani cu 1 749 tone 
și a celor dc la Petrila cu 1 010 
tone. Din nou (pentru a cita 
oară I) conducerile minelor, ca
drele tchnico-inginerești răs
punzătoare de organizarea și 
coordonarea activității de pro-

DAC A...
Dacă cine știe ce aparat 

ar putea înregistra toa
te cite se întîmplă în 

municipiul nostru vreme de o 
săptămîna, s-ar putea scrie cu 
siguranța, mii dc povestiri, care 
mai de care mai interesante.

Dacă bulgării de cărbune re- 
vărsați în „ziuă" ar putea vor
bi. daca ar putea lua chipul 
faptelor pe care le-au văzut, pe 
caro le-au simțit și de care 
s-au minunat, măsura hărniciei 
minerilor, fără doar șl poale, 
n-ar mai fi numai și numai 
tona.

Dacă, tară să știe, o brigadă 
de mineri, chipurile lor, ar pu
tea fi fotografiate in diferite 
ipostaze, să zicem în vreme ce 
adincul nu li se supune, or 
după ce-au izbîndit, citln- 
du-le apoî pînă-n cele mai fine 
cute și tresăriri, 's-ar putea scrie 
mii rlo filo Dar «sa. rum nu 

nirii planului și a angajamen
telor.

Sigur că Iarna blindă, de 
care avem parte In a- 
c'est an, influențează in 

bine toate activitățile. Construc
torii pot să-și desfășoare tot 
mai larg fronturile de lucru, 
forestierii, deși la munte nea- 
ua-i mai mare, pot să valorifice 
cit mai bine aurul verde al 
munților din împrejurimi, iar 
lucrătorii comerțului de stat, 
să fie cît mai pe fază. Că 
amabilitatea nu îngheață cu 
una cu două. Rău este că so 
mai aud prin magazine, și nu 
o dată, expresii ca: „n-am e 
mîini", „ce tot vrei omule* 
(cînd omul, pe bună dreptate 
vrea să vadă toate sorturile 
din care apoi să-și aleagă < e-i 
place) și alte asemenea leit
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roșu a planetei Jupiter

zile.

Cu privire la cristalele
detectat

s
Cască

de protecție
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Dr. H. E. Solberg, de la Observatorul Univer
sității stalului New York, a descoperii variații 
periodice in longitudine ale marii pete roșii a 
planetei Jupiter care au loc regulat de mai bine 
de cinci ani.

Din 1963, dr. Solberg a obținut 1 200 de fo
tografii ale planetei Jupiter pe care poziția ma
rii pete roșii este fixata extrem de precis. Va

rințiile marii polc roșii s nu observai și îna
inte, dar astronomii nu reușeau să stabilească 
o periodicitate a acestor variații. Pe fotografiile 
noi se vede Clar că marea pală roșie are vari
ații relativ regulate in longitudine cil ampli
tudinea medic de (F.S și cu o perioadă caro se 
apropie dc 90

r N

SINTEZA

AUREOMICINEI
SI TETRACICLINEI

Proi. Hans Muksfcldl, de 
ia Universitatea Cornell, a 
realizat sinteza aureomicinei 
și tetraciclinei. în urmă cu 
un an. el a obținut sinteza 
letramicinei. De obicei, aces
te antibiotice se obțin pe 
calea fermentației microbiolo
gice naturale. Realizările 
prof. Muksfeldt sini o dovadă

a posibilității de obținere a 
antibioticelor sintetice utili
zate împotriva unor infecții 
specifice.

Pentru sinteza aureomicinei 
și tetraciclinei a fost nevoie 
de 14 faze. Drept bază s-a 
folosit un derivat de benzen, 
iar apoi s-au folosit derivați 
de aminoacizi și de acid citric.

BURETELE
DEVOREAZĂ
BACTERIILE

Microbiologul american P. Madri, cercetînd buretele 
maritim Microcîonia prolifera a descoperit că el d- urea
ză bacteriile Escherichia coli, care in mod obișnuit indică 
gradul de poluare a apei cu materii fecale. In șase zile, un 
singur burete de proporții reduse a extras și devorat 750 000 
E.coli din 38 1 apă. ceea ce depășește de 30 de ori procen
tajul de pieire a acestor bacterii în apa de mare.

Sus-amintitul burete este extrem de răspindit de-a 
lungul întregului litoral al S.U.A. in cantități suficiente 
pentru a constitui o armă eficientă in combaterea poluării 
apelor. Cercetătorii se străduiesc in prezent să cultive acest 
burete pentru a popula cu el locurile unde acțiunea sa este 
necesară omului

pe

care

duc-

>-a

știu, 
e 

n-a

fuCUl 
iar 

vinuri

Chirurgul : 
dar, vedeți, aceasta 
o operație care 
reușit niciodată.

COLO...
pil-.

Dante

Phmbător
de clini

rara cuvinte

ParcareDesen de Simion POP

pe o piscină
Nesățioasa

Bertie

Cîteva cuvinte despre

n-

Dezlegările careului
,,ASORTAT"

apărut în nr. 6 308
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acționate 
pentru a 

aerului,

ș
$

>ele- 
_• un 

olimoe, 
proteioții 
Această

Ca tă du mai spună 
tata că stau numai pe 

ringul de dans!

„Jours de France" 
(Paris)

5

O bunicuță din Montreal 
revendică omoloqarea unui 
record cu totul ieșit di., co
mun : ea a tricotat fără 
treruDere timp de 80 -le ore
si 40 de minute. Si pentru 
ca lucrul să fie mai cu spor 
d-na Yvonne Saint-Cvr a 
vorbit tot timpul cu două pri
etene...

In ultimii doi ani, astronomii
în norii din spațiul interstelar noi și noi sub
stanțe chimice complexe. Una din aceste sub
stanțe. care se află încă in faza explorării, 
este gheața Unii astronomi și-au exprimat 
părerea că norii interstelari de pulbere, care 
acoperă unele porțiuni ale cerului, s-ar putea 
compune din cristale de gheață sau particule 
de grafit acoperite cu gheață. Astronomii de 
la Universitatea Berkeley din California consi
deră că aceasta este puțin probabil. Ei au 
obținut spectrele infraroșii a trei stele super- 
gigantice foarte roșii. (VI Cygni nr. 12, CIT-11 
și HD-183 143). Apoi au încercat să găsească 
banda de absorbție pe lungimea de undă de 
3,07 microni, care ar putea corespunde spec
trului de absorbție a gheții, dar n-au desco
perit nici o bandă destul de intensă care să 
demonstreze prezența unei importante canti
tăți de gheață in spațiul interstelar.

' Croitorul și clientul.
— Poftiți nota 

Vio plată. Nu mai 
aștepta. Mîine am 
clanța la o poliță.

D-la ești cel 
țin ciudat. Faci datorii 
și pretinzi să ți le plă
tesc eu.

diferența 
Alighieri 

>i un hangiu ? întrea
bă un cetățean . " 
prietenul său. Acesta 
ii răspunde i

— Dante a 
versuri divine, 
hangiul face... 
diverse.

Chirurgul: — Ierla- 
ți-mă dacă o să vă 
supăr, dar aș dori ca 
plata să se facă antici
pat.

Pacientul r — Nu e 
prea elegant din par
tea dv.

cern 
pentru 
rerea In timpul 
rației ?

— Nu, mulțumesc. 
Nimic special. Nu dau 
doi bani pe cocaină, 
eter sau ceva asemă
nător. Scoateți dintele 
fără atltea mofturi.

— MB simt fericit

pentru
mineri

Un grup de mineri cu ex
periență de la o mină din 
K. P. Polonă a realizat o 
cască complet nouă, nefolo
sită pînă in prezent in in
dustria minieră. Această cas
că protejează capyl și fața 
minerilor împotriva șocuri
lor mecanice și împotriva 
luminii și căldurii excesive. 
Noua cască, care asigură mi
nerilor o protecție deplină 
împotriva traumatismelor, se 
compune dintr-o acoperire de 
bachelită utilizată in lucrări 
miniere. Acesteia i s-au adus 
și unele perfecționări : a fost 
modificată forma vizierei, 
s-a prevăzut un șurub pen
tru reglarea distanței de pro
tecție a feței, precum și o 
peliculă semirotundă din sti
clă organică. Pelicula de pro
tecție poate fi deplasată în 
sus fără a scoate casca.

,Welt am Sonntag 
(Hamburg)

Costum
de protecție

împotriva
căldurii

La institutele de cercetări 
științifice pentru protecția 
muncii din Tbilisi și Sofia 
s-a realizat un costum auto
nom termoprotector care per
mite unui om să intre în- 
tr-un cuptor fierbinte și să 
lucreze acolo timp de 2 ore 
la o temperatură de pînă Ia 
2000.

Noul costum este de 5 ori 
mai ușor decît cele existente 
in prezent.

Paznicul de la qrădina zo- 
oloaică din Port Elizabeth 
(Africa de sud) a trecut de 
curind printr-un moment de 
aroazâ. Venind de la groapa 
crocodililor a auzit la un mo
ment dat un sunet care i-a 
înahetat sinqele în vine.

Aiunqînd la fata locului a 
dat peste un turist care, vrind 
s-o filmeze mai de aproape 
pe Bertie, cea mai mare 
„pensionară" a qropii cu 
crocodili, a făcut cunoștință 
cu aceasta intr-un mod cu 
totul oriqinal. Confundind 
aparatul de filmat cu 
știe ce bunătate, Bertie 
năpustit si l-a

cu un astfel do pacient, 
domnule. Nu se intim - 
plă des să avem parlo 
de așa curajoși. Luaji 
Ioc.
- O clipa. Nu

venit pentru mine, CI ^/Medicul : l-a|i pu-
lerniomclrul ?
I Pacientul : — Da doc
tore, il are de aiallă 

"ST !S~ *cr‘ Pus* 'J°r continuă
II II I I să tiiședM

de reflecție, cura de 
băl nu-și face efe 
decît după un ani 
limp. Surpriză 

într-un sac

o mică injecție pentru soția mea, 
nu simți du- asteaplă în hol.

k Reflecție
' — Eh, cum o 

\oacra dumitale ?
— Sărmana ' Acum 

o lună s-a întors de 
la mare, iar uiai deu
năzi a decedat.

— Deci, spune medi
cul, după un moment

I Un olt remediu
— Doctore, cu 

puteu să-l împiedic p • 
soțul meu să vorbească 
noaptea, in somn ?

- V-oș sfătui, doam
nă, să-l lăsați să vor
bească puțin In timpul 
zilei.

&
o ciudățenie a 

dacă ești ho- 
să nu accepți

1 „Este
beții :
lărîl 
decît ce este perfect, 
de cele mai multe ori 
obții acest lucru".

I
Jî

— Costele! n-au dat drumul la căldură?
— Nu mămico, te rog adu-mi și șuba Iui tata.

Williams Stanley, in virstâ 
de 22 de ani, vinzător de 
ziare la San Francisco, a 
aosit intr-o zi un sac. Lucrul 
pare minor in primă instan
ță. Atita doar că sacul 
„qăzduia"... sase pitoni, fie
care reptilă măsurînd in 
jur de 1,20 m.

Politia, care anchetează 
acest caz, se întreabă care 
poate fi semnificația unui 
bilet lăsat in sac, si care 
conține următorul 
„Numele lor științific 
Reais Python. Popular 
cheamă 
puteți, dar aveți 
păstrați

semnificația
si

■ nesaj :
; este

____ _______ se
Ditoni. Vindeți cițl

Lo New York a apărut o 
nouă meserie — aceea de 
plimbător de ciini. în medie, 
o familie din cinci posedă 
un cîine- in timp ce stăpinii 
muncesc, „sărmanele’ patru
pede se plictisesc. Dat acum 
nu mai este nici o problemă : 
la o simplă comando 
fonică se poate obține 
însoțitor care să 
timp de o oră. 
diverselor familii, 
nouă meserie compoită însă 
si unele probleme. Una hâ
tre ele. deloc, ușoară este 
aceea de a -pune de acord* 
cinci sau sase patrupezi de 
rose si dimensiuni diferite.

cine
_ __________ _____ s-a 

năpustit și l-a înhățat fără 
prea multe rezerve. Apoi, sub 
privirile stupefiate ale pazni
cului si ale turistului în cauză, 
s-a apucat să-l „ronțăie" cu 
o vădită satisfacție.

Afluența mare a automobi
lelor pe străzile marilor ora
șe provoacă ștrangulări în 
circulație, din cauza cărora 
se pierde foarte mult timp. 
De aceea pentru traficul oră
șenesc se Încearcă construirea 
de mini-automobile, 
cu curent electric, 
se evita poluarea 
devenit irespirabil.

In foto : Macheta unui auto
mobil electric. Se speră că 
o asemenea mașină cu baterii 
ușoare și de mare capacitate 
să fie pusă la punct... spre 
sfîrșitul secolului.

ORIZONTAL: 1) Lepădături; 
2) Idol — Minor ; 3) Biseri
cuță ; 4) Ilona — S - UT ; 5) 
Dimensiuni ; 6) Ito - Ipt - 
JO : 7) Narată - Lin ; 8) Ori 
— Arietă : 9) Sale — Toval ; 
10) I — Arcadă — A.
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!
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II
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ORIZONTAL: 1) Om 
mare reputație; 2) .Vintură- 
lume; 3) Grad la militari — 
Agenți... infecțioși ; 4) Iu
birea lui (pl.) — Rupt Jn bă
taie ; 5) Cutie cu bijuterii — 
Se leagă intre el și ea; 6)
în fața luj ! — Smintit, nu 
glumă 7) Adolescent (dim.)
— Clar ca bună ziua; 8)
A-și însuși unele cunoștințe
— Sint ; 9) Rămas de
— Dușmani de moarte ; 
Trecut prin foc și apă
— Pronume posesiv; 
Grăsime animalieră 
care ține de tactică: 12) 
Vărgați vinați — Pictură, 
sculptură etc.

VERTICAL: 1) Face mu
tre; 2) El fugitivo (pl.) —
Apare la gene; 3) Lasă de 
azi pe mîine (rar) — Venit 
pe lume; 4) O întinde pe 
n.v.; 5) Bețe! — Pantaloni 
rustici — Scaun electric în 
antichitate; 6) Rom — Pirpi
riu ; 7) O are in vedere — 
Potoliți cu greu; 8) Lovit cu 
leuca - Au făcut-o de po
mină 9) Caroserie ultra-mo- 
dernă; 10) Zona caldă a pă- 
mtntului — în trecere! 11) 
Nume american — Intermi
tențe sonore; 12) Pasăre că
lătoare Marcă de mașină 
mică.

ORIZONTAL ; 1) Pusă
punct ; 2) Are cunoștințe
cu toptanul - Piatră semi- 
prețioasă; 3) Prost crescute 
(mase.),- 4) Tenie! — Om de 
litere (fem.) 5) Egalitate între 
ea și el la... tenis - Cuvlntul 
ei e... de lege; 6) Nu-mă-uita
— Refren pe lac; 7) Ș.a.m.d.
— Articol (abr.) — în cazul
acesta’: "
Uneori

8) Povestire — 
e vitreg cu ea; 9) 

Fără nici o pată în trecui; 
10) în cap! — Suportă gar
deroba ei (pl.); 11) Deformată 
rău de toi — Carmen Slanes- 
cu ; 12) Armonie in toaleta 
dc seară — II face diminea
ța.

VERTICAL : 1) Cuprinsă
de nostalgie ; 2) Unsă cu toa
te unsorllo — Unele îl fac 
mic de lot; 3) Dă buzna între 
bălaie — Părinții soțului său 
— în bol ! ; 4) Chip iubit —

1 2 3 4 5 6 7 lâ 9 1 T R
2
3

4
5
6 I
7 I ■
8
9 1 F’
N r
ll

J
•M- H□ TT ■

; I3 4 6 I6 I’ N I

Sosind intr-un motel din 
Carolina de nord, Harold 
White -a reDerat imediat un 
loc unde să-si oare, eze 
frumoasa-i mașină sdou A 
început să intre cu spatele 
la parcare, merqînd meet. 
La un moment dat auzi zqo- 
motul unei orelale sfîsiote 
și... începu să se scufii 'de. 
Ceea ce crezuse el că era 
un loc de parcai era de 
fapt piscina motelului, aco
perită cu o prelată de cu
loarea asfaltului..

Ă* Record 
la împletit

Autoservire 
la bancă

Incontestabil, 
cuprinde tot mai 
muri de activitate La i 
bănci există cutii in 
cetățenii iși pot depun 
nii si în afara orelor 
funcționare a ahiseelo,. De 
curînd. linqă cutia oentru 
autoservire a unei bănci dm 

. . a
discret : 

este tem- 
functiune. 
ruqati să

autoseivirea 
multe ra- 

multe 
care 

a- 
de

Scapără scinlei ; 5) Căsuț
la munte sau mare (dim.) - 
în curte I 6) Ivit in calea ei 
— Demodată; 7) Se invirle 
in jurul ei — Pe el curg 
pletele,- 8) Lumina oclulor 
pentru ea — Toante; 9) Bă-

lul la cap (fig.) — Arareori 
(fem.); 10) Divinizată; 11) 
Aseară (adv.) — Geantă;

12) Nume turcesc Poame., 
necoapte — Punct cardinal.

Traian POPA
Lupeni

orașul enqlez Grimsby 
aDărut un anunț 
..Cutia de noapte 
porar scoasă din 
Clientii noștri sint ____ _
utilizeze cutia provizoriu ousă 
la dispoziția lor". In zori, 
cel care pusese afișul a venit 
să-l ridice si. tot atît de 
discret, a... luat sî cutia, 
falsă, pe care o montase. 
Nu se știe exact suma totală 
a „depunerilor" din noaptea 
respectivă, dar se crede că 
se ridică la cîteva sute de 
lire, totuși.



3DUMINICA 22 FEBRUARIE 197» Sieaqu/ roșu

Răsplata 1 • • • dăruirii
Nirolne Croiloru. șe 

InJ brigăzii dc la aba- 
lajul Irantal 6125 din 
»ona I a subteranului 
Paroșenilor a trăit ac
tiv. dăruilor . copilă
ri •' si „adolescența* a 
ceslei mim. „De la 
primul țăruș mi-a 
>pus deunăzi, stirl- 
>Indii-mi mulțumii 
•*>-<iro „prins* în pă- 
■rinlul ăsta, m-am le
gal de oamenii dc aici, 
nu mi-am mai putut 
desprinde umărul de-al 
lor Și mi-a vorbii 
<*r hair Inul loan Vîtcă, 
oi lacul dc care s-a 
lăsat condu- întâia 
cară la 
atl tacul.
Inxătat
auresc lucrul, am 
teles prețul mare 
timpului, a|

care 
condu- 
înfruntarea cu 
„De la el am 

să-mi chib- 
fo
al 

fiecărei

clipe... Mai trăgea cu 
cascheta de pfimînl, 
dar asia rar, cind nu 
mergea treaba. Dar îl 
Itecoe repede.
„bolnav* pin' 
lăcoe datoria ...‘ 
cunoștințele, întreaga-! 
i xperienlă clșliqală în 
n ifșlarea cu rodie 
îndărătnice, greu de 
domesticii, de către o- 
rnu)

Era 
nu-$l 

Toate

din lain men sini 
bună ..sfimtntft' 
din ea n-ar da azi 
bogat, daca bra- 
ortncilor s8i, pTi- 

l-ar

Dar 
rod 
lele 
ceperea Iot, nu 
sta alături. Și sprijinul 
există, în el palpită 
entuziasmul, dăruirea 
unor oameni ca Dumi
tru Topliceanu, loan 
Ojvandi, Petru Ghiuca, 
Gheorghe Totmuc, Mi- 
hflilă Blendea, Vasile 
Fărcău.

La ora actuală, ei 
muncesc Intr-un Ironl 
echipat cu stâlpi hi
draulici și grinzi meta
lice. Merg cu o ftșic 
la fiecare schimb. Cu 
voință $i disciplină. 
Șl mai e ceva. Cu toții 
sînt ochi șl urechi la 
loate semnele viclene 
al? straielor de deasu
pra creștetului... Dato
rita grijii comune a 
întregului colectiv, se
curitatea efortului «■ la 
ea acasă. Viata omu
lui e scumpă, am înțe
les că fiecare 
asta, șj nu-1 
cu cărbunele...

Am lot voi 
n-am spus, In 
mai ceea ce trebuia 
neapărat să vă destăi
nui : tn prima lună a 
anului 1970 brigada 
Iul Nicolae Croiloru a

realizat unul dintre cele 
mai frumoase r,uita
te de pe Vale 61 
de metri avansare la 
frontal 1 In luna cu
rentă, s-a înaintat deja 
cu 33,5 metri, pînfi 
aram. Și s-a strins de 
la începutul anului un 
spor de cărbune care 
întrecu 1 300 de tone. 
Clștigul realizat In ia
nuarie, după salarizarea 
nouă : 165,86 lei pe
post de miner. Așa da, 
stimulent I Se aude că 
In luna martie brigada 
condusă de Nicolae 
Croiloru va lucra în

Intr-un frontal ca
ca li dotat cu com

bină. Vă dați seama, 
v om xuai avea de scris 
despre ea '

Traian MOLLER

Un exemplu demn de urmat
Zona a lî-a de la 
M. Vulcan a înche- 
luna ianuarie cu 
plus dc 3 331 tone 
cărbune, obținut, 
primul rînd. pe 

unei depășiri a
productivității muncii 
de 0,219 tone pe post.

O contribuție 
roasă la 
zări a 
iui Ton 
abatajul 
care a 
spor de

E. 
iat 
»n 
dc 
tn 
baza

cu 
a 

to-

valo- 
accste reali- 

avut brigada 
Șinca. de la 
cameră nr. 7, 
cumulat un 
aproape 000

tone de cărbune, 
o productivitate 
muncii de 8.46 
ne/post Deși a rea
lizat numai... 528 tone 
peste sarcina de plan, 
brigada condusă de 
Ioan Iordache de la a- 
bataju] cameră nr. 1 
est, ea i-a întrecut la 
randament : 8,61 tone 
pe post. Rezultate fru
moase au raportat și 
oamenii din brigăzile 
conduse de Ilie Sima 
(4- 400 tone) și Gheor

ghe Iordan (4- 304 
tone).

In luna curentă, co
lectivul zonei 
tărît să-și 
performanța 
am amintit.
prezent, sporul de pro
ducție se ridică la 
1 384 tone, cu tendințe 
vădite
Brigada
Șinca

este ho- 
întreacfi 
de care 
Pină în

de creștere, 
condusă de 

a mai adăugat 
487 tone plusului rea
lizat în prima lună a 
anului. Și alte brigăzi

ale zonei se străduiesc 
să-â imite. Este vorba 
de ortacii conduși de 
Florea Pelrișor (4- 336 
tone, actualmente), A- 
lexandru Nicoară (4- 
329 tone), și Mihai 
Sima (4- 173 tone),
care au realizat pro
ductivități ridicate, 
tre 7.64—8,22 tone 
post.

Am 
lelalte 
minei
meze exemplul bun al 
zonei a II-a.

dori ca și 
colective

V ulcan să

Dl MINK A 22 FEBRE ARIE

Termocentrala Paroșeni : Șe
ful de tură Nicolae Merișo- 
reanu verificind poziția 
paratelor la tabloul turbinei

Activizarea
comisiilor

pe probleme
< (Uinune din pag. I)

orgonizareo și desfășurarea activității comisiilor
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Corespondențe
DIN PARTEA MINISTERULUI 

PORTELOR ARMATE

Stimă și mulțumiri
Sînt tocmai din 

boala m-a cautat pe . , .......... ,
in Valea Jiului, lată-mă deci internat in secția Urologie a 
Spitalului unificat din Petroșani. Drept să spun, cind am 
văzut tinerețea medicului L. Cindea m-am cam îndoit de 
cunoștințele sale profesionale. Dar mi-am dat repede seama 
că m-am înșelat. Tinărul medic posedă bogate cunoștințe 
în specialitatea pe care și-a ales-o întregite de pasiunea sa 
profesională, cunoștințele sale au dus la însănătoșirea mul
tor bolnavi. Pentru activitatea sa neobosită in slujba sănă
tății, toată stima și mulțumirile noastre.

județul Bistrița-Năsăud. Pe semne că 
acasă, iar eu fiind plecat m-a găsit și

Ministerul Forjelor Armate 
organizează concursuri de ad
mitere pentru anul școlar 1970/ 
1971 în următoarele instituții 
militare de învățăniînt:

— Liceele militare, anul I, 
între 13 iunie și 3 iulie 1970 și 
anii II—IV între 18 și 22 iunie 
1970;

— Școlile militare de ofițeri 
activi, între 29 iunie și 7 iulie 
1970;

— Cursul de pregătire me- 
dico-militară, Institutul de limbi 
și literaturi străine și facultă
țile tehnice din Academia mi
litară, între 5 și 20 Iulie 1970;

— Școlile militare care pre-

gătesc maiștri militari șl sub
ofițeri, intre 25 august >i 5 sep
tembrie 1970;

— Școala militară de muzică 
— ciclul profesional — între 27 
august și 5 septembrie 1970.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de invălămînt vor depu
ne cereri de înscriere la centre
le militare județene pe raza că
rora domiciliază, pînă la data 
de 10 aprilie 1970.

Detalii suplimentare pot fi ce
rule de la centrele militare ju
dețene (municipale, de sector).

Tânasie -MOLDOVAN

Adăpost sub cerul
înnorat

Vulcanul s-a extins pe verticală și orizontală. Trans
portul in comun a devenit și el de oraș mare. Dar din nu
meroasele stații de autobuze, doar două au locuri unde că
lătorii se pot adăposti. In rest se stă sub cerul liber. Cind 
ninge și viscolește te transformi in om de zăpadă, iar cind 
plouă devii un fel de burete. Chiar să nu se găsească nici 
un fel de modalitate de a amenaja măcar niște refugii ? 
Dacă ar sta și ar aștepta in stații cei in cauză ar găsi cu 
siguranță o soluție.

Alexandru TRESTIAN

Un fapt divers 
și o întrebare

nerealizate la decadă. Redresa
rea trebuie „operată* fără în- 
tîrziere acționînd energic asu
pra îmbunătățirii aprovizionării 
brigăzilor miniere, folosirii in
tegrale și eficiente a timpului 
de lucru maxim disponibil, u- 
tilizării la capacitate a utila
jelor și asigurării tuturor con
dițiilor pentru creșterea viteze
lor de avansare și a producti
vității muncii în abataje și ga
lerii, întăririi disciplinei mun
cii sub toate aspectele — în- 
tr-un cuvînt ridicarea la nive
lul actualelor exigențe a între-

gii organizări a producției 
a muncii 'în subteran.

Ne mai desparte doar o săp- 
tămină de scadența lunară. Co
mitetele de direcție, conduce
rile zonelor și raioanelor de 
producție, organele și organi
zațiile de partid, sindicat și 
U.T.C. de la minele Văii Jiului, 
împreună cu factorii răspunză
tori din Centrala cărbunelui să 
mobilizeze in aceste zile toate 
forțele colectivelor, întregul 
potențial tehnic și uman al ex
ploatărilor miniere pentru a se 
asigura încheierea celei de a 
doua luni din 1970 cu planul 
la producția de cărbune rea
lizat integral.

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Tele.școală.

8,45 Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11.15 Emisiune pentru copii.
12.00 De strajă patriei — 6 

Martie 1945—1970.
12.30 Desene animale.
12.35 Emisiune în limba ma

ghiară.
13.35 Inc •’ rea emisiunii de 

dimineață.
16.30 Deschiderea emisiunii 

de dup.ă-amiază. Film 
serial : „Rîul întune
cat" (VI).

17.15 Realitatea ilustrată.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Campionatul mondial de 

hochei — grupa C 
(transmisiune directă dc 
Ia Galați) Austria — 
Italia.

20.25 ...Și oamenii privesc 
luna — reportaj.

20.35 Varietăți, varietăți.
22,05 Filmul : „Profetul" — 

producție a studiourilor 
Barrandov.

22.25 Recital Udo Jurgens.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Telesport.

PETROȘANI 7 Noiem-PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Omul cu ordin de re
partiție (23—25 februarie); 
Republica : Discuție bărbă
tească (23—25 februarie); 
LONEA — Minerul : împuș
cături sub spînzurătoare: A- 
NINOASA : Eclipsa (24—25

brie: Omul cu ordin de re
partiție (23—25 februarie);

de 
de 
In

Cele relatate mai jos s-au intimplat în seara zilei 
14 februarie a. c. Veneam de la Tg. Jiu cu personalul 
București care sosește in Petroșani în jurul orei 19.15. 
compartiment, o bătrinică cu nepoțelul de trei ani. Mer
geau la Hunedoara unde se aflau părinții copilului. Starea 
nepoțelului a ingriiorat-o pe bunică.

— Nu știu ce-o fi avind dar arde ca focul.
Ii pun mina pe frunte, Avea intr-adevăr temperatură. 

Ajuns in gara Petroșani am dat fuga la „Camera mamei și 
copilului" din stație spre a găsi ceva să-i scadă tempera
tura. Ușa era insă încuiată. La biroul de informații mi s-a 
spus că este cineva de serviciu dar 
spun am rămas nedumirit. Se poate 
venirea trenurilor să nu fie nimeni 
copilului ?“

că e plecat. Drept să 
oare ca nici măcar la 
la „Camera mamei și

Mihai ENACHE 
profesor

DACA
> Urmate din pag. /

Activitatea culturală a [ost, 
cum s-ar zice, destul de încăr
cată. Seara de poezie din ca
drul „Teatrului de miercuri", la 
reușita căreia și-au dat con
cursul Ruxandra Petru, Constan
tin Dumitra și Dumitru Clita a 
impresionant plăcut auditoriul 
poate ca niciodată de numeros. 
Deci se poate. Actorii amatori 
ai Casei de culțură din Petro
șani au încc-put turneul prin 
Vale cu piesa „Take, lanke șl 
Cadir". Le urăm succes și din
colo de granițele municipiului. 
Formația de muzică ușoară

„Phoenix', a studenților timi
șoreni a deziluzionat spectatorii 
petroșăneni. Oare nu pol fi 
aduse la Petroșani și spectacole 
de ținută ? Dacă da, atunci aș
teptăm. Filmele care au rulat 
pe ecranele cinematografelor 
n-au fost nici în această săptă- 
mină cine știe ce. Aventuri și 
iar aventuri. Or, după îmbulzea
la de la casă nu poate întot
deauna fi apreciat un film bun.
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VĂZUTE

DE OCHI
STRĂINI

(VI)
„America — 

love it or leave it“

I Acest autoexamen , acest 
sentiment tulburător că ceva 
nu este în ordine cu națiu
nea, cheamă la acțiune și con
traatac pe cei care nu sini 
dispuși să predea America, 
de cind și-au dat seama că, 
după cum s-a exprimat un 
new-yorkez îngrijorat, „creș
te o generație întreagă, care 
nu a auzit decîl lucruri rele

despre America'. Și, în ulti
mul timp, numeroase automo
bile circulă cu fanioane a- 
mericane lipite de parbriz șl 
prevăzute cu lozinca „Ameri
ca : love it or leave it' — 
„America : iubeșle-o sau pă- 
răsește-o". ApaT comitete du
pă comitete, care organizează 
„săptămini pentru cinstirea 
Americii", arborează drapele 
prin grădini și circulă in 
timpul zilei în automobile cu 
farurile aprinse. De cind pre
ședintele Nixon a făcut apel 
la .majoritatea tăcută", son
dajele indică o creștere a 
popularității sale: 68 la su
lă din populație ar aproba lot 
ce face și spune Richard Ni
xon.

Vicepreședintele Agnew a 
stîrnit un nou val de patrio
tism prin atacul său împotri
va presei. Agnew a dat frlu 
liber nemulțumirii acumulate 
de clasa de mijloc. Prea mult 
timp a vorbit presa intr-un 
singur qlas, un glas prietenos 
și plin de înțelegere fată de 
elementele radicale, disprețui
tor și qrosolan Iată de clasa 
de mijloc — dacă nu o igno
ra cu totul.

Evenimentele politice din 
ultimele luni au arătaț că 
..americanul uitat" nu se la
să ignorat, se răzbună. Fie 
că de data aceasta reprezin
tă „majoritatea" sau nu, în 
orice caz nu mai este mut. 
Alegerile locale, de la Los 
Angeles pină la Minneapolis

șl New York, au demonstrat 
mînia și forța sa,' iar atacu
rile vicepreședintelui Agnew 
la adresa presei au găsit un 
larg ecou. Pendula care în 
anii '60 s-a apropiat de stin
gă liberală, face acum miș
carea inversă; nu este exclus 
ca era liberală inițiată în 1932 
de Roosevelt, să ia sfirșil și 
ca anii '70 să înregistreze o 
renaștere a reactiunii albe. 
Există destule indicii ale u- 
nui val conservator — este 
suficient să ne amintim 'de 
cele 13 la sută ale electo
ralului care în ultimele ale
geri prezidențiale s-au pro
nunțat pentru Wallace, sau de 
cele 58 la sută ale alegăto
rilor din New York, care în 
locul primarului Lindsay au 
preferat pe candidații conser
vatori. Poporul 
polarizat, iar c 
atrage după 
zarea.

Intr-o bună 5 
la de regenerare a 
țări va reuși să învingă gra
va scindare a națiunii. Ame
rica este astăzi o națiune 
dezbinată, a cărei conștiință 
de sine este roasă și a cărei 
stare s-a modificat radical. 
Nevinovăția, o dată pierduta, 
nu mai poate fi redobîndită. 
Cu anii '60 era nevinovăției 
a trecut pentru America, în 
mod ireversibil. Bun sosit în • 
comunitatea copiilor arși 1

1 se găsește 
de/.biDarea sa 
sine radicali-

zi totuși, for- 
acestei

Sfirșil —

de paitid in organiz.area și desfășurarea activității comisiilor 
constituite, in atragerea tuturor membrilor organelor de port Id 
respective, a luluior comuniștilor la elaborarea diferitelor 
hotăriri și măsuri, la organizarea concretă a muncii în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor.

Lo comitetele de partid din întreprinderi și instituții tre
buie să se termine in cursul acestei luni leorganizarea comi
siilor, astfel ca ele să cuprindă pe toți membrii organelor de 
partid respective, ținindu-se seama de pregătirea și domeniul 
în care iși desfășoară activitatea, precum și alte cadre de 
paitid din organizațiile de masă, obștești și de stat, cu pregă
tire politică și profesională corespunzătoare.

Organele și organizațiile de partid au obligația să consulte 
sistematic comisiile asupra principalelor măsuri din domeniile 
din care se ocupă și sa asigure participarea activă a tuturor 
membrilor comisiilor la întreaga muncă de paitid.

Pe baza indicațiilor date, comisiile pe probleme vor 
efectua, studii și analize, vor participa la dezbaterea și urmă
rirea modului cum sînt înfăptuite hotărîrile conducerii partidu
lui privind problemele economice, politice, social-culturale, ale 
activității de partid și de stat, vor prezenta organelor de par
tid concluziile și propunerile lor pentru continua îmbunătățire 
a muncii in domeniile de care se ocupă. Comisiile pe probleme 
trebuie să constituie un ajutor important în îndrumarea organi
zațiilor de bază, in urmărirea modului cum sînt pregătite și 
cum se desfășooră adunările generale ale acestora, cum se tra
duc în viață hotărîrile organelor superioare de partid și de stat, 
propriile hotăriri.

Comisiile comitetului municipal, ale comitetelor orășenești 
și comunale de partid, ale comitetelor de partid din întreprin
deri, instituții își vor desfășura oclivitatea pe baza unor pro
grame trimestriale, aprobate de birourile comitetelor de partid 
respective. La baza programelor de activitate trebuie să stea 
urmărirea traduceiii in viață a sarcinilor cuprinse in planurile 
de muncă ale organelor de partid respective. Roadele activi
tății comisiilor, eficiența acțiunilor ce le vor întreprinde vor fi 
determinate de grija cu care sînt sprijinite in elaborarea acestor 
programe, pentru cuprinderea in aceste programe a pobleme- 
lor majore și cele mai ardente din viața economică, social-cul- 
turală și din activitatea politico-organizatorico- Prin studierea 
și elucidarea acestor probleme, prin stabilirea unor măsuri ju
dicioase și indicarea modului de soluționare a lor, comisiile 
vor reuși să acorde un sprijin real, competent organizațiilor de 
partid in perfecționarea stilului lor de muncă, in exercitarea 
cu competență a dreptului de control asupra activității eco
nomice, în desfășurarea unei susținute activități politico-educa
tive pentru mobilizorea colectivelor la realizarea ritmică și in
tegrală a sarcinilor economice pe acest an.

In programele de activitate întocmite pe acest trimestru; 
majoritatea comisiilor au reușit să cuprindă probleme de primă 
importanță. In domeniul economic sînt prevăzute studii în legă
tură cu asigurarea creșterii capacităților de producție și a 
dotării unităților pentru realizarea în întregime a sarcinilor de 
plan și angajamentelor pe anul 1970, precum și pe tema ur
măririi eficienței studiilor și soluțiilor aplicate în cadrul acțiu
nii de organizare științifică a producției și a muncii, in domeniul 
mecanizării și introducerii tehnicii noi în unitățile miniere. 
Comisiile organizatorice și-au prevăzut acțiuni privind creșterea 
competenței organizațiilor de partid în exercitarea dreptului, 
de control, precum și in legătură cu respectarea prevederilor 
statutare și a intrucțiunilor C.C. al P.CR. privind întărirea rin- 
durilor partidului prin primirea în partid. In domeniul propa
gandei au fost preconizate acțiuni pentru urmărirea conținutu
lui de idei și eficienței învățămîntului de partid. Asemenea pro
bleme de primă importanță vor trebui avute în vedere și în 
continuare. Este foarte important să dovedim maximum de dis- 
cernămînt în alegerea problemelor spre studiu și analiză, să 
evităm problemele minore, formalismul, să respectăm adică 
întrulotul instrucțiunile. Dar nu în întocmirea programelor constă 
totul- Organele de partid sînt chemate să coordoneze octivita- 
teo comisiilor pe probleme astfel incit pe baza programelor sta
bilite să antreneze toți membrii acestora la o activitate per
manentă, să-l înarmeze in acest scop cu principalele sarcini și 
atribuții ce le revin din hotărîrile partidului și guvernului. Mai 
trebuie avut in vedere ca studiile, propunerile făcute de comi
sii să nu rămînă simple documente de dosar, ci să fie valori
ficate pe deplin, să fie finalizate de organele și organizațiile 
de partid.

Strădaniile comitetelor de partid de a orienta cu perseve
rență activitatea comisiilor spre problemele majore ale vieții 
de partid, ale activității economice și politico-educative, valo
rificarea experienței acumulate in acest sens, remedierea mani
festărilor de formalism ce se manifestă în munca cu comisiile 
în unele locuri, vor determina, cu siguranță, ridicarea activi
tății acestora la nivelul cerințelor vieții, al sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului.

Ora 
închiderii

Era gestionar la magazinul 
I. F. Lupeni. Deoarece nu 
prea avea de lucru. își făcea 
singur. Se descurca omul. 
Delapida cu singe rece. Po
rumb, ovăz, obiecte de inven
tar. ce-i pica sub mină. Era 
expert in meserie. Treaba 
mergea strună. La lin control 
mai atent i s-a constatat o 
lipsă in avutul obștesc de 
88 000 lei. /Xcum lui Ioan Ra
du i se face inventarul. Pe 
ușa magazinului va fi pus un 
lacăt mare. Ora închiderii a 
sosit.

O cufie 
poștală

Mai muți locuitori din Li- 
vezeni ne roagă să întrebăm 
la O.P.T. Petroșani de ce nu 
se pune o cutie poștală și-n 
localitatea lor. fiind nevoiți 
ca pentru o scrisoare să 
vină la Petroșani, consumind 
timp și bani. Ei argumentea
ză necesitatea acestei cutii 
poștale in Livezeni prin fap
tul că aici funcționează o fa
brică de oxigen, una de lap
te, I.P.S.P., atelierul de tîm- 
plărie al I.I.L., depozitul de 
materiale al T.J.C.I1. etc. Și 
ne mai spun că au insistat de 
multe ori la O P T. dar n-au 
primit un răspuns favorabil. 
Considerăm că dorința lor 
este îndreptățită si. pentru 
realizarea ei. trimitem și noi 
o carte poștală la O.P.T. Pe
troșani. Dar n-o expediem 
de la Livezeni. ci de la... 
Steagul roșu.

Repartiție 
pentru... 
instanță

Primise, pe repartiție le
gală, de la mină, un aparta
ment frumos in blocul A 5 
din Lupeni. Dar ce i-a că
șunat lui Marin Năstase ? 
Să vindă apartamentul. Ief
tin. 400 lei. A găsit rapid 
client. Pe Teodora Cășunea- 
nu. I-a luat banii, urmînd 
să-i cedeze apartamentul. In
tre timp, Marin a mai găsit 
un client. In persoana Ele
nei Petcu. I-a luat și acesteia 
500 lei, cu condiția să-i dea 
ei apartamentul. Cu 900 lei 
în buzunar, Marin Năstase 
fluiera de isteț ce fusese. Nu 
știa că fluieratul lui era„. a 
pagubă. Cînd cele două cum
părătoare s-au prezentat, cu 
repartiție verbală, la aparta
mentul 59, l-au găsit închis. 
Proprietarul Marin Năstase 
nu era acasă. Era chemat la 
instanța judecătorească. Cu 
repartiție scrisă.

Unde • 
se ascunde 

Marfin ?
Aflîndu-se în aceeași came

ră cu Ionel Nicolau și Donel 
Buligă, la Cricani, Martin 
Nagy a săvîrșit un furt. In 
timp ce colegii săi erau la 
șut, Martin i-a luat hainele 
lui Nicolau. s-a îmbrăcat și 
a plecat. Fapta s-a petrecut 
nu de mult. Autorul ei — 
Martin Napy — este născut 
în Bărbăteni.

II cunoaște cineva ? Știe 
cineva unde se ascunde 
Martin ?

Pe rol- 
dosarui nr.18

La comisia de judecată nr. 
1 de pe lingă Consiliul popu
lar orășenesc Lupeni a ajuns 
pe rol dosarul nr. 18. Cităm 
citeva fragmente din el : „In 
ziua de 12 ianuarie 1970 am 
fost victima unei agresiuni 
comise de Ilie Furtună și Du
mitru Pungaru. Numai inter
venția organelor de miliție 
m-a salvat din mîinilc lor". 
In dosar mai sînt înscrise 
datele personale ale celor doi 
bătăuși și depozițiile marto
rilor oculari ai acestui caz 
de liHtărie. Ce-i vor fi de
terminat pe Furtună și Pun
garu să nenorocească un om ? 
Dosarul este pe rol Cauzele 
vor fi elucidate. Cei care au 
semănat vint asupra lui Ni
colae Cojocarii — Furtună 
și Pungaru — vor trebui să 
deschidă punga.

Dem. SAKAKU 
Val. COANDRAȘ

Discuție bărbă-Republica : 
tească
1
cături sub spînzurătoare; A- 
NINOASA : Eclipsa (24—25 
februarie); VULCAN : înțe
leptul de pe muntele bleste
mat (23—25 februarie); LU- 
PENI — Cultural : Paradisul 
îndrăgostiților (23—25 februa
rie); Muncitoresc : La est de 
Eden (24—25 februarie).

(23—25 februarie);
LONEA — Minerul : Impuș-

PROGRAMUL II :

melodii; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL I i

e s-a mai întâmplat prin 
municipiu ? Multe. Jiuliș- 
tii sînt nerăbdători să-șl 

la revanșa de la olteni. Și 
noi le-o dorim din inimă.

Restul despre I.G.L., I.G.C. ■’ 
alte unilăti, săptămîna viitoare. 
La revedere deci, peste

Ieri, temperatura maximă 
aerului a fost de plus un 

grad la Petroșani și minus 4 
grade la Paring. Minima a 
oscilat intre minus 9 grade 
și, respectiv, minus 12 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
2-1 DE ORE: Vreme frumoa
să, cu cer variabil. Vint slab. 
Temperatura — staționară.

I
5,05—6,00 Muzica dimineții; 

6,0j—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Revista 
literară radio; 10,10 Curs de 
limba engleză; 10,30 Arii din 
opere; 11,05 Radio-Prichindel; 
11.15 Arta clavecinistă de-a 
lungul secolelor; 12,00 Din mu
zica popoarelor; 12,30 Intilnire

cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,22 Melodiile iernii; 13,45 
Nestemate ale folclorului nos
tru; 14,05 File de poveste; 15,00 
Cronica muzicală; 16,00 Radio
jurnal; 16,30 Revista economi
că; 17,05 Antena tineretului;
17.30 Interpreți dc muzică popu
lară; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta de scară; 20,10 
— 365 dc cintece; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Din cele mai fru
moase melodii; 20,45 Teatru ra
diofonic : „Moștenitorii** de 
Branislav Nușici; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
22,20 Sport; 22,30 Meridiane

6,00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 0,10 Tot înainte; 
9,10 Curs de limba engleză; 
9,45 Opera „Prometeu" de Doru 
Popovici; 10,15 Caravana fan
teziei; 11,10 Concert de muzică 
ușoară; 12,40 Din țările socia
liste; 13,00 Concert de prinz; 
13,30 Rampa; 14,03 Muzică 
populară din Muntenia; 14,30 
Fredonați cu noi — muzică u- 
șoară; 15,00 De toate pentru

toți; 16,00 Radiojurnal; 
Compozitorii dedică interpre- 
ților; 17,00 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 18,00 Viața) 
de concert a Capitalei; 18,30 
Curs dc limba engleză; 18,50 
Varietăți muzicale; 19,30 O 
Carte pe săptămină; 19,50 Noap
te bună, copii; 20,30 Universi
tatea radio; 21,05 Ora discofi- 
lului; 22,00 Muzică de jazz; 
22,20 Paralele lirice; 23,05 Mu
nca secolului XX.zi

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1 : 5,00; 6,00; 9,00; 10,00; 
11,00; 17,00; 18,00; 20,00; 24,00; 
2,00; 4,00. Programul II ; 6,05; 
12,00; 14,00; 21,00; 23,00; 0,55.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
președintelui Franței,

Georges Pompidou, în S. U. A
WASH1NGTON

preș). — Președintele Franței, 
Georges Pompidou, urmează să 
sosească luni la Washington 
pentru o călătorie oficială de o 
săptămînă în Statele L'nitc, în 
cursul căreia va avea convor
biri cu președintele Nixon și 
va vizita Cape Kennedy, Chi
cago, New York și San Fran
cisco. Aceasta va fi prima vi
zită oficială făcută de un seî de 
stat francez in Statele Unite de 
la călătoria întreprinsă în anul

21 (Ager- i960 de președintele Charles 
de Gaulle.

In cercurile diplomatice din 
capitala federală americană sc 
consideră că cel del șefi de 
state vor căuta sfi folosească 
cele două zile de convorbiri 
pentru a se realiza o apropiere 
in relațiile dintre S.U.A. 
ta, în ciuda menținerii 
verqenlc, în special în 
cu criza din Orientul 
și poziția franceză 
N.A.T.O.

'.i Fran- 
unor di- 
legălură 
Apropiat 
ral» de

ESCALA PREȘEDINTELUI I. B. TITO 
LA ENTEBBE

KAMPALA 21 (Agerpres). — 
In drum spre Khartum, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Io- 
8ip Broz Tito. a făcut o escală 
pe aeroportul din Entebbe, un
de a avut o întrevedere cu pre
ședintele Ugandei, Milton O- 
bote. Un comunicat comun, 
transmis de agenția Taniug, 
relevă că cei doi oameni de

stat au avut un schimb de ve
deri in probleme privind con
tinentul african, politica de 
neangajare și alte aspecte alo 
situației internaționale actuale.

Iosip Broz Tito și Milton 
Obotc au analizat, de aseme
nea. relațiile bilaterale, con- 
statind cu satisfacție că ele se 
intensifică spre binele ambelor 
țări și popoare.

La orizont Convorbiri între uniunile
sindicatelor din R, D. 6. și R. F. G.

0 precizare a premierului Wilson 
privind aderarea Angliei la Piața comună

LONDRA 21 (Agerpres), — 
Premierul britanic, Harold Wil
son, a făcut sîmbătă o nouă 
precizare in problema aderării 
Marii Britanii la Piața comună. 
Wilson a declarat că țara sa nu 
va intra în C.E.E. în cazul în 
care prețul aderării va fi prea 
ridicat. „Dacă condițiile ..Celor 
șase" nu vor fi acceptabile, va 
trebui să renunțăm la beneficii,

căci nimeni nu va putea să ne 
oblige la plata unei laxe de 
intrare".

Pe de altă parte, premierul 
britanic a reproșai conservato
rilor că aceștia ar fi gala să 
accepte orice condiții puse An
gliei pentru a intra in Piața co
mună, deoarece — a susținut 
el — scopul lor este de a scum
pi costul vieții.

Mișcarea revendicativă a cadrelor 
didactice din Venezuela

CARACAS 21 (Agerpres). — 
Aproximativ 5 000 de profesori 
și învățători din statul Zulia 
(Venezuela) au declarat o gre
vă de solidaritate cu cadrele 
didactice din orașul Maracaibo, 
care și-au întrerupt activitatea 
acum cinci zile, protestînd îm
potriva concedierilor ilegale și

Războiul

rcvendicind îmbunătățirea 
tuației lor ■ materialo.

In numeroase orașe* din 
nezuela, la apelul lansat 
„Federația învățătorilor", 
fost organizate manifestații de 
simpatie cu greviștii. Autorită
țile guvernamentale au ordonat 
trimiterea de detașamente su
plimentare ale poliției în sta
tul Zulia pentru „menținerea 
ordinii".

—

si

Ve
de 
au

se
in teles te

Declarația purtăto
rului de cuvînt al 

Cabinetului 
R.F. a Germaniei

PE SCURT. PE SCURT
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PARIS. — Postul de radio „France Culture" a transmis 
tineri seara o emisiune consacrată relațiilor culturale ro- 
mâno-francczc. Prof. Alain Guillcrmou, șeful Catedrei de 
limba și literatura română de la Sorbona, a vorbit despre 
influența reciprocă a literaturilor și civilizațiilor celor două 
țări și despre perspectivele de dezvoltare a relațiilor cultu
rale tradiționale dintre popoarele român șl francez.

WASHINGTON. — N.A.S.A. 
n anunțat că n experimentat 
cu succes un aparat de zbor 
fără aripi — „H.L.-10" — care 
a atins o viteză de 1 985 de 
kilometri pe oră, aproape de 
două ori mai mare ca viteza 
sunetului. In cursul acestei 
experiențe, care a durat șapte 
minute, aparatul a atins alti
tudinea do 20 420 de metri, du
pă ce a fost lansat de un bom
bardier ,.B-52“ deasupra deșer
tului din California.

BERLIN 21. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Ziarul sindicatelor din 
R.D.G., „Tribune", a publicat vi
neri scrisoarea adresată de con
ducerea Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane (U.S.L.G.) din 
R.D. Germană către Uniunea Sin
dicatelor din R.F. a Germaniei, 
în scrisoare se propune organi
zarea unor convorbiri între cele 
două organizații sindicale, por- 
nindu-se de la premisa că exis
tă importante interese comune 
ale muncitorilor si sindicaliști
lor din R.D. Germană și 
R.F. 
convorbiri între 
U.S.G.. se aTată 
„ar putea contribui la destinde
rea pe plan international, la 
asiqurarea păcii și la înfăptui
rea coexistentei pașnice între 
state cu sisteme sociale jiife- 
rite, firește și între ~ ~
R.F.G.".

U.S.L.G. apreciază 
Indicat să aibă loc 
directe între deleqatii ale con
ducerilor celor două organiza
ții, pronunînd ca loc de întîlni-

_ ____  _______ din 
a Germaniei. Inițierea de 

U.S.L.G. șl 
în scrisoare,

R.D.G. și

că ar fi 
convorbiri

re orașul Berlin. Totodată, în 
scrisoare se arată că în cazul 
în care Uniunea Sindicalelor din 
R.F. a Germaniei dorește mai 
întii o discuție între președinții 
celor două organizații, Herbert 
Warnke și ” ‘ 
U.S.L.G. va 
aceasta.

..Tribune" a 
menea, textul 
dresate anterior de președintele 
Uniunii Sindicatelor din R.F.G. 
președintelui U.S.L.G. în scri
soare se arată că Consiliul 
federal al sindicatelor R.F.G. 
s-a ocupat îndeaproape de pro
blema unor contacte cu U.S.L.G., 
și în acest sens consideră ne
cesară o întilnire între repre
zentanții celor două centrale 
sindicale, în vederea unei ex
puneri deschise a părerilor ce
lor două părți. în acest sens, 
în scrisoarea președintelui U- 
niunii Sindicatelor din R.F.G. se 
propun convorbiri între repre
zentanți ai organizațiilor sin
dicale din cele două state ger
mane.

pe
fi

Heinz Vetter, 
de acord și cu

publicat, de ase- 
unei scrisori a-

se

Concluzia studiilor

In. martie 1969 s-a petrecut 
un eveniment politic care a 
trecut neobservat: convenția 
națională, reprezentind popu
lațiile sudaneze din regiuni
le sudice ale tării, aproxima
tiv 4 milioane de negri ani- 
miști și creștini, in luptă con
tra a 8 milioane de arabi 
musulmani, au hotărît să cre
eze „Republica Nilului".

Dacă la început lupta popu
lației sudice era neorganizată, 
în prezent această dilicultate 
a fost depășita. La început 
lipseau armele, conducătorii. 
Acum pentru prima dată a- 
ceastă rebeliune devine o 
realitate militară. Comanda
mentul forțelor sudiste, cu
noscute pină în prezent sub 
numele de Anya-Nya a lost 
încredințat „generalului" 
medeo Tafeng. Insurgenții au 
putut să-și amenajeze un ae
rodrom, poate chiar două pe 
teritoriul pe care-1. controlea
ză.

BONN 21 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Cabinetu
lui R. F. a Germaniei, Conrad 
Ahlers, a declarat că guvernul 
federal va lua in considerare 
data de 2 martie, propusă de 
guvernul R. D. Germane pentru 
începerea discuțiilor asupra pro
blemelor tehnice privind pre
gătirea întîlnirii șefilor guver
nelor celor două state germa
ne. El a precizat că guvernul 
vest-german intenționează ca 
R.F.G. să fie reprezentată la a- 
ceste discuții de Ulrich Sahm, 
director la cancelariatul fede-

MOSCOVA. — La Moscova 
a sosit ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei, Adam Ma
lik, într-o vizită oficială, anun
ță agenția TASS. El va avea 
convorbiri cu ministru] aface- 
rilor "externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, în probleme de inte
res comun pentru cele două 
părți.

NEW YORK. — Filmul secret 
luat acum 25 de ani la Hi
roshima și Nagasaki, după bom
bardamentele atomice america
ne, a îngrozit pe spectatorii 
dintr-o sală newyorkeză, unde 
a fost proiectat din inițiativa 
Universității Columbia.

Imaginile aduc pc ecrane in
credibilele distrugeri provocate 
de explozie, precum și scene 
în care apar sute de mii de 
victime. Filmul prezintă apoi 
imagini luate in cele două spi
tale din Hiroshima, unde erau 
tratați supraviețuitorii cataclis
mului. Spectatorii au putut ve
dea adevărate scene de groază 
în care copii, femei și bărbați 
prezentau răni provocate de ar
suri și radiații.

CHICAGO. — .Judecătorul Ju
lius Hoffman a condamnat pe 
cinci din cei șapte membri ai 
unor organizații pacifiste din 
S.U.A. la cite cinci ani închi
soare și la o amendă de 5 000 
dolari fiecare. Cei cinci paci
fiști au fost găsiți vinovațl de 
a fi „trecut granițele unul 
stal" al S.U.A. pentru a orga
niza demonstrații ilegale in 
timpul convenției Partidului 
democrat din 1968. Potrivit ho- 
tăririi curții, condamnați! vor 
fi nevoiți să plătească pe lin
gă amenzi și cheltuielile ’ 
decată.

La 10 februarie, un 
format din 12 persoane, 
clarat aceleași persoane 
nevinovate de a fi 
în vederea producerii de tul
burări”.

de ju-

juriu, 
a de- 
drept 

.conspirat

privind rocile selenare Din presa străină

LAGOS. — 52 dintre supra
viețuitorii catastrofei feroviare, 
care s-a produs săptămîna a- 
ceasta în regiunea centrală a 
Nigeriei, au fost ulterior vic
timele unui nou accident. Ca
mionul in care erau transpor
tați spre spital s-a răsturnat pe 
șoseaua Lafia Gudi, accidentul 
soldindu-se cu moartea tuturor 
persoanelor aflate în autovehi-

MOSCOVA. — Intr-una din 
clinicile din Moscova a fost 
experimentată cu succes tra
tarea diferitelor boli de pie
le prin inaniție. Prof. univ. 
Ruben Babanianț, care a rea
lizat experiențele menționate, 
a relevat că pină in prezent 
n-au fost cazuri de recidive 
la maladiile vindecate prin 
foamete. Tratamentul durea
ză 7—20 zile, in funcție de 
felul cum îl suportă bolna
vii. In această perioadă, pa- 
cienților li se dă numai apă 
minerală și li se recomandă 
să stea cit mai mult la aer.

COPENHAGA. — In Dane
marca, mai multe trenuri șl 
un marc număr de automobile 
au fost blocate în urma unui 
puternic viscol care s-a abătut 
asupra unor regiuni ale țării. 
Serviciile de ferryboat au tre
buit să fie întrerupte, iar ae
roportul Kastrup din capitala 
daneză a fost închis, avioanele 
schimbîndu-.și ruta spre Stock
holm și Goeteborg.

MOSCOVA. — Unul dintre 
cele mai originale ansambluri 
dramatice din capitala Uniunii 
Sovietice, teatrul „Romen", este 
unica echipă teatrală țigăneas
că profesionistă din lume. Din 
anul 1931, cînd a fost consti
tuit, teatrul „Romen“ și-a do- 
bîndit celebritatea, bucurîndu- 
se, în decursul anilor, de co
laborarea unor personalități 
marcante ale vieții artistice din 
Uniunea Sovietică.

HOUSTON 21 (Agerpres). — 
După mai bine de 7 luni de 
muncă, 142 savanți și cerce
tători din 8 țări, au prezentat 
rapoartele asupra experimen
telor și observațiilor făcute 
pe cele 21,5 kg. de roci sele
nare aduse pe Terra de echi
pajul „Apollo-ll". Concluzia 
la care s-a ajuns este că ro
cile nu conțin deloc apă, dar 
conțin în schimb din ..abun
dență" elemente care, pe pla
neta Doastră, sînt în propor
ție redusă: crom, itriu, titan, 
zirconiu. Cantitățile unor e- 
lemente cum sint sodiul, po
tasiu!, plumbul, bismutul, sînt 
extrem de mici. In urma cer
cetărilor. au fost depistate 
și trei noi elemente chimice. 
Dintre acestea numai unul a 
primit o denumire — „Tran- 
quilite" — legată de numele 
„mârii"selenare din care a fost 
adus — Marea Liniștii. Pro
fesorul Gerald Wassenburg, 
de la Institutul de tehnologie

din California, savanții J. De
vaney și R. Evans de la Jet 
Propulson Laboratory, au fo
tografiat suprafața pietrelor 
selenare cu ajutorul unor a- 
parate echipate cu obiective 
ce permiteau mărirea imaginii 
de 3860 ori. Analiza acestor 
fotografii a demonstrat că 
pietrele sînt supuse unor a- 
devărate ..mitralieri" cu p3Tti- 
cule cosmice. Micile suprafe
țe, acoperite cu o materie sti
cloasă, arată ca niște ade
vărate cratere. Pornind de la 
constatarea că rocile aduse 
de a doua expediție lunară 
au demonstrat că Luna este 
și mai „bătrînă" decît se cre
dea în urma analizării pri
melor eșantioane aduse de e- 
chipajul „Apollo-ll", cei care 
au studiat aceste mostre afir
mau că este posibil ca probele 
de sol selenar ce vor fl adu
se de viitoarele expediții să 
fie aproximativ de aceeași 
vîrstă cu sistemul solar.

Ciocniri violente între forțele guver 
namentaîe și unități ale Patet Lao
VIENTIANE 21 (Agerpres). — 

în Valea Ulcioarelor au avut 
loc sîmbătă dimineața ciocniri 
violente intre forte guvernamen
tale și unități ale Patet Lao: după 
cum menționează coresponden
ții agențiilor de presă, citind 
comunicatul oficial dat publici
tății la Vientiane, forțele gu-

vernamentale s-au repliat In 
cele din urmă. Cartierul ge
neral al acestora, precum 
și aerodromul guvern am on tal 
din Valea Ulcioarelor se află 
în prezent sub controlul forțe
lor Patet Lao, scrie agenția 
France Presse, citind surse din 
Vientiane.

In fafa pericolului d< 
cesiune, tinerii olițeri ai ar
matei sudaneze au reacționat. 
Prin lovitura de stal din 25 
mai 1969, la putere a venit 
generalul Gaalar El-Numeiry, 
iar printre miniștri se ailă 
Joseph Garang, originar din 
Sud. El a încercat să dea 
viafă unui plan de poci lică
re : amnistie generală, credite 
pentru reinstalarea a aproxi
mativ 320 000 de relugiați, 
dispersa^ în prezent în țări
le vecine, crearea unui sis
tem federal. Dar dincolo de 
proiecte, sudiștii par să do
rească mai mult garanfii.

Cu puțin timp în urmă, In 
rîndul lor era semnalată pre
zenta „colonelului" Roii Stei
ner, care s-a remarcat prin 
formarea forțelor de comando 
ale fostei Biafre. tntr-un in
terviu acordat publicației 
vest-germane „Der Spiegel", 
acesta a recunoscut că o lost 
chemat de către Amedeo Ta- 
feng pentru a studia chestiuni 
referitoare ’ 
militară".

Evoluția 
demonstrat 
lunii noiembrie luptele s-au 
intensificat. Trei poduri au 
fost sabotate, un convoi al 
armatei din Khartum a fost 
distrus In apropiere de Juga, 
cînd au fost uciși și răniți 30 
de militari sudanezi. La 6 de
cembrie, rebelii respingeau 
un atac In apropiere de Hodo, 
la 7 decembrie 
voi al armatei 
fost distrus.

A-

PRIN BURGURILE R. D. GERMANE
la „securitatea

evenimentelor a 
că de la slîrșitul

un nou con- 
sudaneze a

(.Expres")
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MINI, MIDI ORI MAXI ?

I
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cunoscută pa- 
americanilor 

i sondaje. De a- 
nu este nimic

I 
i 
i 
î
I
I
I
I

Este 
siunea 
pentru 
ceea, j 
neobișnuit nici in fap
tul că schimbările ce 
se anunță — și se pro
duc deja — in lungi
mea justelor, au con
stituit obiectul unui 
sondaj realizat de un 
ziar newyorkez. Între
barea, adresată femei
lor din toate catego
riile de vîrstă — ce 
fustă preferați: mini, 
midi ori mari ? — a 
primit, in 88,8 la sută 
din cazuri, răspunsuri 
ce indică preferința 
pentru „mini".

Bărbații newyorkezi

nu au fost „consul
tați", dar opinia lor 
este binecunoscută. 
Pentru ei, fură „mini" 
primăvara nu va mai 
fi... primăvară. Dar in 
cazul lor mai există și 
alte argumente in a- 
fara celor estetice. In
flația este omniprezen
tă și lungirea fuste
lor nu contribuie la 
combaterea efectelor 
amenințării ce se în
trezărește la orizont, 
ba dimpotrivă. Nu in- 
timplător, un tată 
newyorkez exclama : 
Am patru fete de îm
brăcat 1

In orice caz, pentru 
moment nu va trebui

să facă cheltuieli su
plimentare. Stocurile 
de fuste ce urmează să 
fie lansate de magazi
nele din New York in 
primăvară și vară 
sint încă „mini". De 
altfel, potrivit unei 
pagini de reclamă din 
„Neiv York Times", 
„mini" va predomina 
in cursul verii, dar 
spre toamnă va apare 
tendința, dacă nu chiar 
spre „maxi", dar spre 
„midi". Specialiștii în 
domeniul 
de acord 
evoluție.
na, in mod neîndoiel
nic, fustele mai lungi

modei sint 
cu această 

,Spre toam-

vor fi un factor 
greutate al modei", 
spune vicepreședintele 
unei mari case de mo
de de pe Fifth Ave
nue. „Problema este de 
a ști cit de rapid și 
de cine vor fi ele ac
ceptate".

Părintele îngrijorat 
poate suspina deci u- 
șurat, cel puțin pină 
in toamnă. După aceea, 
își va putea tempera 
preocupările doar cu 
promisiunile economiș
tilor guvernului pri
vind slăbirea procesu
lui inflaționist și scă
derea ritmului de creș
tere a prețurilor.

T. A.

de
I
I
I

I
I

I

fixa mai devreme în memorie 
contururile sale. Aici se con
struiesc clădiri administrative, 
un centru comercial, un hotel 
modern. Unul din punctele de 
atracție ale complexului — tur
nul de televiziune deja termi
nat — domină orașul. El are o 
înălțime de 207 m, de unde se 
poate cuprinde cu ochii întrea
ga panoramă a Berlinului.

Fiecare oraș are 
stradă sau un ....  ...
o valoare de simbol. In Berlin, 
aceasta este strada Unter den 
Linden, care pornește de le ves
tita Poartă a Brandenburgului, 
fiind lată de 50 m și lungă de 
aproape doi kilometri, conside
rată și forumul berlinez datori
tă instituțiilor care își au sediul 
aici. Unter den Linden formea
ză o reușită sinteză a arhitec
turii clasice și contemporane. 
O migăloasă activitate au tre
buit să desfășoare edilii berli- 
nezi penlru a reface vechile 
monumente arhitectonice de pe 
această arteră, precum Opera de 
Stat, Palatul Prințeselor, astăzi 
Operncafe, Muzeul pentru isto
ria germană, Universitatea 
Humboldt, complexul arhitecto
nic de pe Insula Muzeelor.

o anumită 
anumit loc cu

★

De peste opt veacuri, în fie
care an. la început de primăva
ră și de toamnă, altă dată ■ u 
caravane de mărfuri, astăzi nu
mai cu mostre, se îndreaptă 
spre Leipzig mesageri ai comer
țului din toate colturile Euro- 
pei, din toată lumea. Scurgerea 
secolelor a creat renumele Lcip- 
zig-ului de oraș al tîrgurilor, 
i-a determinat o anumită psiho
logie, a conturat și încetățenit 
tradiții.

De obicei, punctele de alrac-

ție prezerttate în toate prospec
tele, căutate de toți vizitatorii, 
sînt în afară de ștandurile ex
poziției. Sînt numeroase monu
mente arhitectonice ale orașu
lui, înconjurate de legende și 
devenite sub diferite feluri tot 
atîtea simboluri. De pildă, „Die 
Alte Waage" (vechiul cînlar), 
vechea și noua primărie 
Auerbachs Keller, catedralele 
impozante unde pentru prima 
oară s-au revărsat sub bolțile 
frinte armoniile muzicii de 
orgă a lui Baci).

Furat de impresiile urbanistice, 
de evocările istoriei, de forfo
ta cosmopolită a centrului co
mercial, treci mai ușor cu ve
derea, un factor de prim ordin 
și anume cel al atmosferei pe 
care știu să-l creeze locuitorii 
orașului. Probabil că într-un 
oraș ca Leipzigul este firesc ca 
oamenii să aibă o psihologie 
adecvată, adică discreți, ospita
lieri, veseli și de ce să nu spu
nem mucaliți. Locuitorii Leip- 
ziqului vorbesc o germană în
cărcată de elemente dialeclato 
cu un accent propriu, chiar pi
toresc. Ei își dau seama de 
acest lucru, și- deși trebuie să 
facă eforturi să vorbească In 
limba livrească a manualelor, 
întotdeauna îți vor explica cu 
răbdare orice lucru și te vor 
ajuta să ieși din labirintul stră
zilor vechiului cartier comer
cial, după ce de cîleva ori ai 
ajuns în același punct de unde 
ai plecat.

Cei mai multi locuitori au, 
prin tradiție, cite o cameră de 
închiriat pentru cei care vin la 
tirq. Curățenia, liniștea și o 
anumită familiaritate te fac să 
nu regreți cu nimic confortul 
modern al camerelor de hote).

Locuitorii Leipzigului sînt 
foarte mindri de orașul lor, dar 
sînt discreți în afișarea aces
tui sentiment. Mal degrabă

sînt dispuși să fie ironici cu el 
înșiși sau cu obiceiurile lor. De 
pildă, cînd spun despre gara 
centrală că este cea mai mare 
din Europa nu uită să sublinieze 
că este și cea mai „incomodă" 
prin anevoioasele și lungile 
manevre pe care trebuie să le 
facă trenurile atit la plecare 
cît și la sosire.

★

sie nach Dresden" 
la Dresda) este sfa-

„Reisen 
(Călătoriți . 
tul pe care îl primești cel mai 
adesea cînd vrei să pornești 
de la Berlin într-o călătorie 
prin R.D.G. Un însemn, de 
atfel, care nu te surprinde, de
oarece toată lumea a auzit de 
celebrele galerii de artă 31e 
orașului, toată lumea știe că 
Dresda, ca și legendara pasăre 
Phdenix, a renăscut din pro- 
pria-i cenușă.

Fără să te gîndești, drumul 
spre Dresda iți oferă și o sur
priză ; orașul Meissen. Neapă
rat, gindul te duce la balerina 
de pe noptieră sau la alto bi
belouri din porțelan de acasă, 
care au venit de aici, din a- 
cesl oraș vestit în toată lumea. 
Și, bineînțeles, că nu vrei să 
mergi mai departe pină n-al 
să-i vezi pe iscusita meșteri 
din Meissen la fata locului. Și 
iată-nc la Wallendorfer Por- 
zellanfabrik. Instalații moderne, 
procedee tehnologice avansate, 
condiții bune de muncă sînt 
lucruri pe caro, de altfel, în 
zilele noastre, este firesc să le 
întllneșli înlr-o țară socialiști. 
Ceea ce este caracteristic Insă 
pentru această fabrică este Is
cusința muncitorilor, este (ap
tul că pofi asista la geneza a- 
cestor miniaturi, care dau far
mec și intimitate locuințelor 
oamenilor. De altfel, locul de 
naștere al porțelanului se află

în împrejurimile orașului Meis
sen, la Albrechtsburg. în aceas
tă localitate, acum 255 de ani, 
ucenicul farmacist Johann Frie.- 
drich Bottger a produs primele 
bucăți de „aur alb". Este inte
resant de consemnat că produc
ția de porțelan a început să ia 
avînt o dată cu răspîndirca o- 
biceiului de a se bea cafea în 
Europa de sud-est. Spre aceste 
țări se expediau mari cantitătl 
de cești din porțelan făcute cu 
mult meșteșug. Din țările bal
canice, serviciile de cafea din 
porțelan de Meissen au trecut 
mai departe, pină in Orientul 
îndepărtat.

După ce am lăsat în urma 
orașul porțelanului, se Ivește 
Dresda, cu atmosfera el liniști
tă și curată, cu împrejurimile 
împădurite.

Războiul a fost necruțător cu 
acest oraș. Dresda a fost distru
să aproape în întregime de către 
bombardamentele aeriene. As
tăzi, orașul, prin munca harni
că a locuitorilor lui, îți prezintă 
vechile sale frumuseți și viito
rul său. Iată, de pildă, lenu- 
mita clădire Zwinger, în care 
se află cunoscutele galerii, o 
realizare remarcabilă a athllec- 
tului Poppelmann. Pe lingă 
clădirile istorice, restaurate cu 
multă grijă, se ridică cartiere 
întregi de locuințe, cu liniile 
simple ale arhitecturii moder
ne.

Orașele Republicii Democrate 
Germane, cu numeroasele lor 
comori artistice și locuri istori
ce, cu ritmul intens al vieții 
contemporane, oferă vizitatorului 
o imagine concludentă despre 
această tară, primul stat ger
man al muncitorilor și țărani
lor, care știe să prețuiască fru
mosul și se îngrijește de cons
truirea unei viefi fericite pen
tru cetățenii săi.

Rachete > 
cu motoare 
ionice

O știre de presă, laconl- 'ț 
cil, anunța că a fost lansat I 
un satelit de tip „Seri", tran
șarea s-a făcut cu ajutorul 
unei rachete cu motor ionic 
Intr-o epocă in care omul a 1 
pășit pe suprafața Selenei, 
mulți ar fi tentați să nu dea 
importanță unei știri de ge
nul celei de mai. sus. Cu toa
te acestea, ea prezintă un 
interes deosebit. Nu prin 
faptul că menționează lansa
rea unui nou satelit, ci prin 
aceea că pentru aceasta a 
fost folosită o rachetă cu i 
motor ionic.

In ultimii 13 ani, lumea 
a 'asistat la uriașul salt fă
cut în domeniul cuceririi spa
țiului cosmic. Alături de dez
voltarea tehnicii și tehnolo
giei de fabricare a cabinelor 
spațiale și a rachetelor pur
tătoare, un rol important, in 
această perioadă, l-a jucat 
punerea la punct a motoare
lor capabile să transporte oa
meni și aparataj dincolo de 
garanția gravitației terestre. 
Cu toate acestea, potrivit a- 
firmațiilor unor savanți re- ■ 
putați, nu vor putea fi fă- ■ 
cuți pași importanți in do- 1 
meniul cuceririi Universului ’ 
pină cînd nu va fi construit 
un motor care să folosească 
o cantitate cit mai mică de ! 
combustibil. Și aceasta pen- ! 
tru că sporirea cantității de J 
combustibil in rezervoarele ' 
rachetei purtătoare duce, im- ' 
plicit, la sporirea dificultu- ; 
ților de ordin tehnic privitoa
re la realizarea lansării și i 
a revenirii pe Terra. Se pare 
câ o soluție a acestei probleme ' 
ar putea să o constituie ra- 1 
chetele purtătoare echipate 
cu motoare ionice. Capabile 
să dezvolte energii de multe 
ori mai mari decît cele e- 
chipate cu motoare acționate 
cu combustibili „clasici", ra
chetele cu motoare ionice 
prezintă, deocamdată, deza
vantajul de a nu putea func
ționa decît in condițiile vi
dului cosmic. La recentele 
plasări pe orbită cu ajutorul 
unor astfel de rachete s-a re
curs la un artificiu tehnic — 
pentru străbaterea atmosferei 
au fost folosite rachete de 
tipul „Atlas-Agena", iar după 
aceea au fost puse în func
țiune rachetele cu motor io- ’ 
nic. Succesele înregistrate îi 
îndreptățesc pe creatorii a- j 
cestora să creadă în reușita j 
punerii lor în exploatare pe 
scară largă. Alături de avan
tajele energetice pe care le 
prezintă față de rachetele 
purtătoare „clasice", noul tip 
de rachete se dovedește a fi 
preferabil chiar și celor ac
ționate de enerqia nucleară.

E. T. •

Dale 
memoriei

Indiferent, de voința noas
tră, memoria recepționează 
încontinuu date noi și le în
magazinează. Omul nu poate 
scăpa niciodată de „eul" său, 
mereu atent, mereu de ve
ghe. Și atunci ne punem în
trebarea : care este capacita
tea de înmagazinare a me
moriei ?

De 4a început trebuie să 
știm că memoria acmmulează 
90 la sută din informații pe 
cale vizuală. Un om se poate 
limita numai la canalul vi
zual pentru a acumula, din 
punct de vedere cantitativ, 
suficiente informații.

Retina ochiului se compune 
din cca zece celule care 
funcționează fiecare in mod 
discret ca un manipulator te
legrafic. Pentru transmiterea 
unui impuls excitant este ne
voie de 10-1 secunde. Astfel, 
creierul, care se compune din 
1010 neuroni, acumulează în 
24 de ore cca. 10™ impulsuri.

Pentru- ca pe retină să se 
formeze o imagine a lumii 
exterioare sint necesare 10-î 
secunde. Intr-o zi se percep 
IO6 imagini care sînt înregis
trate de „aparatul de luat 
vederi" al ochiului „calculat" 
pentru 10™ imagini, lntrucît 
creierul, nu poate rămîne 
inactiv, în somn el reușește 
să prelucreze toate cele IO6 
imagini de cite 10* ori, îna
inte de a sorta și plasa im
presia intr-un „raft" al me
moriei. Puțini sint aceia care 
știu că in timpul somnului 
omul retrăiește de 104 ori 
orice eveniment petrecut in 
timpul zilei, insă de 104 ori 
mai repede.

Memoria are 10™ „rafturi" 
in care acumulează impresiile 
sau imaginile.

Savanții speră să ajungă 
la performanța de a fabrica 
memorii artificiale care vor 
permite omului să-și prelun
gească considerabil viața. Pi
nă atunci insă, e bine ca noi 
oamenii să știm cum să ne 
folosim memoria, acest „ce
va" de care avem atita ne
voie de-a lungul vieții.

B. P.
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