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PRIMA DECADĂ A LUNII MAI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN MUNICIPIUL SI IHUl MIJII

DEBUT CU REZULTATE PROMIȚĂTOARE
LA EXTRACȚIA CĂRBUNELUI

4500 lone de cărbune
Ieri, miercuri 12 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins o 

vizita de lucru în municipiul și județul Galați.
Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Emil Bodna- 

raș, Ilie Verdeț, Gheorghe Stoica și Iosif Banc.
Au fost vizitate marele Combinat siderurgic, Șantierul naval, unități 

agricole de stat și cooperatiste.

peste plan
In virlul piramidei vredni

La fel ca în atâtea și atîtea 
alte intîlniri cu muncitori din 
uzine și de pe șantiere, cu ță
rani cooperatori, cu intelectuali, 
tovarășul Ceaușescu a luat cu
noștință nemijlocit de proble
mele pe care le ridică procesul 
de producție în unele unități 
industriale. îndeplinirea în bune 
condiții a sarcinilor stabilite 
pentru acest al doilea trimes
tru al anului. In cadrul vizitei 
pe ogoarele gălățene. în discu
țiile cu țăranii cooperatori, cu 
specialiștii din întreprinderile 
agricole de stat, în centrul a- 
tenției a stat mersul campaniei 
agricole, situația semănăturilor, 
stadiul îngrijirii lor acum, în 
plină primăvară, modul în ca

re lucrătorii de pe ogoare au 
primit recentele măsuri ale 
partidului și statului privind 
creșterea nivelului lor de trai, 
dezvoltarea producției animale 
și vegetale.

Este ora 9,3.'. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sosesc cu un elicopter special 
în zona de vest a Galațiului, 
acolo unde se află cea mai tî- 
nără, dar și cea mai modernă 
cetate siderurgică a țării.

Conducătorii de partid și de 
stat, la Combinatul siderurgic, 
sînt salutați de ministrul in
dustriei metalurgice, Nicolae 
Agachi, de membri ai condu
cerii Combinatului, de un mare

număr de siderurgiști și con
structori, care fac o călduroașă 
primire.

In sala Consiliului tehnic, di
rectorul general al Combinatu
lui, Ion Potoceanu, dă ample 
explicații privind stadiul ac
tual de dezvoltare și perspec
tiva Combinatului.

Este pus în evidență faptul 
că marele Combinat gălățean a 
livrat, de la intrarea în exploa
tare și pînă acum, peste 13 mi
lioane tone metal. Pentru spe
cialiștii de aici, indicația dată 
de partid privind îmbunătăți
rea oalității produselor repre
zintă o preocupare de prim or
din. Directorul general al Com-

(Continuare în pag. a 2-a)

zCTlimatul de muncă fecund
8 și entuziast al zilelor 

fierbinți de întrecere din 
preajma semicentenarului parti
dului. de la minele Văii Jiu
lui, și-a păstrat intensitatea ma
ximă și valorile generatoare de 
noi succese — in toată perioa
da primei decade din luna flo
rilor. Rezultatele sînt semnifi
cative. Bilanțul decadal la 
(racția cărbunelui confirmă un 
debut promițător la majorita
tea minelor, în îndeplinirea sar
cinilor de plan pe luna mai. 
Minerii municipiului nostru au 
înscris în palmaresul succese
lor lor îndeplinirea și depăși
rea prevederilor cu 4 500 tone 
de cărbune cocsificabil și ener
getic in perioada 3—10 mai, ri- 
dicînd la peste 32 000 de tone 
volumul producției realizate 
suplimentar de la începutul a- 
nului.

Iată 
tivclor 
C.C.P 
capacitate și dăruire 
tă in muncă a fost 
succesul.

acum fapte ale 
de mineri din 
prin a căror

colec- 
unitățile 

vrednicie, 
pasionan- 
plămădit

UN VERITABIL
Colectivul minei 

și:a.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la mitingul de la Galați

( Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Galați un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Vizita noastră in Galați are 
loc la citeva luni de la înche
ierea cincinalului 1966—1970, 
care, după cum știți, a fost rea
lizat cu mult succes. De aceea 
doresc, cu acest prilej, să adre 
stz muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor — vîrstnici și ti
neri, bărbați și femei — cele 
mai calde felicitări pentru fe
lul in care au îndeplinit cinci
nalul trecut, pentru contribuția 
adusă Îs dezvoltarea României 
socialiste. (Aplauze puternice, 
urale). Adresind aceste felicitări 
tuturor oamenilor muncii, am 
inclus, firește, in rînduriie a- 
cestora și pe comuniști, care. Ia 
fel ca toți muncitorii, țăranii, 
intelectualii, au muncit in strin- 
să legătură cu colectivele res
pective. adueîndu-și contribuția 
la toate marile realizări ale 
partidului nostru. Felicitările 
noastre sînt adresate. deci 
și comuniștilor, activului de 
partid și comitetului județean 
Galați 'Aplauze puternice).

Cunoașteți prevederile noului 
cincinal pe care l-am început 
o dată cu anul 1971 — și de 
aceea nu mă voi mai referi la 
ele Țin numai să menționez că 
municipiului și județului Galați 
le revin sarcini deosebit de 
mari in acest cincinal. In pri- 

. mul rind aici la Galați va con
tinua dezvoltarea celui mai pu
ternic centru siderurgic al țării, 
care de pe acum produce, după 
cum ați auzit, de peste 7 ori 
mai mult oțel decit întreaga 
Românie înainte de război și 
care la sfirșitul acestui cinci
nal, in 1975. va trebui să pro
ducă de circa 14—15 ori mai 
mult. Dar numai cantitatea nu 
explică totul; la acest uriaș com
plex siderurgic din Galați se 
construiesc o serie de laminoa
re moderne. între care unele se 
situează pe primele locuri in 
Europa din punct de vedere al 
capacității și al nivelului teh
nic De aceea am și început 
vizita de astăzi cu combinatul 
siderurgic. M-a bucurat faptul 
că, de la ultima mea vizită în 
combinat, s-au obținut aici suc
cese deosebit de mari; au fost 
puse in funcțiune noi obiective 
importante și este în curs de a 
fi dat în producție, în urmă
toarele săptămîni, un nou la
minor dotat cu tehnica cea mai 
modernă.

Actualul cincinal pune în fața 
siderurgLștilor gălățeni sarcini 
’deosebit de mari. Numai pen
tru dezvoltarea acestui combinat 
6e vor investi, în această pe
rioadă, peste 10 miliarde de lei» 
ceea ce nu este deloc o sumă 
mică Realizările pe,care colec
tivul combinatului le-au obținut 
fn cincinalul trecut cit și cele 

’dnbîndife în primele patru luni 
91£ acestui an ne îndreptățesc

să credem că atît constructorii 
cit și siderurgiștii de aici își 
vor îndeplini cu cinste aceste 
mari sarcini ce le revin. De 
aceea doresc să-i felicit pentru 
tot ce au realizat pină acum și 
să le doresc mult succes în ac
tivitatea lor. (Aplauze puter
nice).

Am vizitat, de asemenea, șan
tierul naval — al doilea obiec
tiv important din municipiul 
Galați — care a obținut în cin
cinalul trecut realizări deosebit 
de mari și căruia îi revine, in 
actualul cincinal, sarcini și mai 
însemnate. Această întreprinde
re — care, după cum ați auzit 
aici, cînd șj-a început activita
tea i-au trebuit doi ani pentru 
a realiza o mică ambarcațiune 
— va trebui să se dezvolte mult 
în cincinalul 1971—1975, să rea
lizeze un program de investiții 
de peste 400 de milioane, față 
de 90 de milioane cît s-a reali
zat în 1961—1965. Șantierul va 
trebui să sporească mult pro
ducția de nave — și în această 
privință, trebuie să spunem că 
sîntem acum ceva mai preten
țioși decît am fost cu citeva 
zeci de ani în urmă cînd șan
tierul își începea activitatea. 
Noi vrem ca, nu în doi ani, ci 
în citeva luni să se realizeze 
aici o navă nouă! Avem pre
tenția ca pînă în 1975, aici Ia 
Galați să fie pusă pe șantier. în 
construcție, nava de 25 000 de 
tone. (Vii aplauze). Cred că di
rectorul centralei industriale și 
muncitorii șantierului care se 
găsesc aici, precum și primul 
secretar al comitetului județean 
de partid vor fi de acord cu 
mine și vor lua măsuri pentru 
a realiza aceasta în actualul 
cincinal. (Aplauze puternice). 
Există un colectiv bun la șan
tierele navale și avem toată în
crederea că sarcinile mari pe 
care le are de îndeplinit în 
cadrul cincinalului vor fi rea
lizate cu succes. De aceea do
resc să adresez cele mai calde 
felicitări întregului colectiv de 
la șantierele navale pentru rea
lizările de pînă acum și să-i 
urez să obțină noi succese în 
actualul cincinal. (Aplauze pu
ternice).

Știu că in Galați sînt și alte 
colective harnice, care au obți
nut rezultate bune atît în cin
cinalul trecut cît și în primele 
patru luni ale acestui an, și că
rora, de asemenea. Ie revin sar
cini mari în perioada următoa
re. Doresc, de aceea, să felicit 
în modul cel mai călduros pe 
toți muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din toate întreprinderile 
și unitățile municipiului Galați 
și să le urez noi și noi succese 
în activitatea lor viitoare. 
(Aplauze prelungite).

Am vizitat astăzi și un com
binat din domeniul agricultu
rii — și anume un combinat 
de creștere a păsărilor pentru 
carne. Este un combinat — am 
putea spune— uriaș, destinat 
să producă anual 20 de mii de 
tone de carne. Dacă am socoti 
această producție în raport cu 
populația din Galați, înseamnă 
că ar reveni circa 40 de pui 
de cite un kg și jumătate pen

tru fiecare locuitor al orașului. 
Este deci un combinat deosebit 
de important (vii aplauze). 
Desigur, el se află Ia începu
tul activității sale — știu însă 
că în Galați s-au și vîndut, în 
luna mai, păsări din producția 
acestui combinat ; sperăm că 
îd anul viitor el va produce 
cu întreaga sa capacitate, fă- 
cînd astfel să se simtă, și pe 
această cale, în viața oamenilor 
muncii, roadele eforturilor pe 
care partidul și statul, societa
tea noastră socialistă le fac 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
pentru buna aprovizionare a 
populației și creșterea bunăstă
rii întregului popor.

Am vizitat, de asemenea, co
operativa agricolă de produc
ție din Șivița. .Am constatat că 
și aici sînt realizări frumoase, 
că măsurile luate de partid 
privind organizarea cooperării 
intercooperatiste, ca și cele pri
vitoare Ia dezvoltarea cooperă
rii între cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de 
stat au început să dea rezul
tate bune. So simte tot mai evi
dent în producția agricolă roa
dele măsurilor luate în ultima 
perioadă privind inai buna or
ganizare a muncii și creșterea 
cointeresării materiale. Avem, 
deci (ot temeiul să considerăm 
că agricultura noastră, Ia fel 
ca și industria. își va realiza 
în bune condiții sarcinile ce îi 
revin în acest cincinal. De 
aceea doresc să felicit pe coo
peratorii din Șivița, pe lucră
torii combinatului avicol sj pe 
(oți cooperatorii și lucrătorii 
agricoli din județul Galați pen
tru rezultatele lor de pină 
acum și să le urez noi succese 
în întreaga lor activitate. (X- 
p!-11 n prelungite).

Cunoașteți preocupările și e- 
forturile partidului și guvernu
lui pentru dezvoltarea econo
mic1 naționale, a științei și 
culturii, pentru ridicarea nive
lului de calificare a oamenilor 
munții și crearea de noi de
tașamente de intelectuali care 
să asigure, împreună cu în
tregul popor, progresul conti
nuu al, patriei socialiste. Toate 
aceste eforturi, munca desfășu
rată în strinsă unitate — de 
muncitori, țărani, intelectuali, 
— sub conducerea partidului, 
dau garanția că programul ela
borat de partid va fi realizat, 
că România se va ridica pe noi 
trepte de civilizație, că într-o 
perioadă istorică scurtă vom 
ajunge din urmă țările dezvol
tate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Cunoașteți, do asemenea, pre
ocupările partidului și statului 
nostru pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Nu doresc să 
mă refer in mod concret la 
prevederile actualului cincinal 
in această privință — intrucît 
despre ele am vorbit recent cu 
prilejul aniversării semicente
narului partidului : nu doresc

(Cpnlinuare în pag. a 2 a)

ȘI UTIL SCHIMB
DE EXPERIENȚA

După cum s-a mai consemnat 
în paginile ziarului, în zilele 
de 27 și 28 aprilie a. c. s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
X-a sesiuni științifice a cadre
lor didactice din Institutul de 
mine Petroșani, sesiune consa
crată aniversării semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân.

In programul secțiilor (Științe 
sociale, Matematică, Mecanică 
și Rezistența materialelor; Fi- 
zică-Chimie; Termotehnică, teh
nologie și organe de mașini) 
au fost înscrise, în total, 101 
comunicări. Considerația pe ca
re și-au cîștigat-o eforturile de 
cercetare ale cadrelor didactice 
din Institutul de mine din Pe
troșani este reflectată de masi
va participare a colegilor din 
alte unități de învățămînt su
perior din țară care au pre
zentat 55 de comunicări. Cele 
95 de cadre didactice (din care 
peste 2/3 posesoare de titluri 
științifice ori doctoranzi), par
ticipante la lucrările sesiunii 
au procedat la un larg schimb 
de opinii și experiență în do
meniul cercetării și al moder
nizării învățămîntului superior. 
In toate secțiile a fost mani
festă axarea pe problemele 
actuale, concentrarea eforturilor 
spre analiza elementului nou, 
de valoare pentru economia so
cialistă în plină dezvoltare. S-a 
acordat atenție deosebită lucră
rilor tratînd caracterul aleator

al unui procedeu de extracție 
din industria minieră, moder
nizarea învățămîntului mate
matic minier, soluții de rezol
vare a unor probleme pe care 
industria le pune în fața cer
cetării, reciclarea cadrelor de 
specialiști în industria minieră 
etc.

Schimbul de experiență din
tre cadrele didactice din Insti
tutul de mine și alte centre u- 
niversitare, între cercetătorii 
consacrați și cei mai puțin ex
perimentați, ca și stabilirea u- 
nor proiecte de cooperare în 
rezolvarea problemelor majore 
permit aprecierea — des for
mulată pe parcursul lucrărilor 
— că a X-a sesiune științifică 
a cadrelor didactice din insti
tutul de mine a constituit un 
veritabil succes.

Paroșeni 
impus prezența pe 

locul de frunte in clasa
mentul hărniciei la extracția 
cărbunelui din prima zi de mun
că din cea de-a cincea lună, 
dînd în 3—4 mai aproape 1 000 
tone peste sarcini. Sub îndru
marea și mobilizarea organi
zației de partid, minerii, ingi
nerii și tehnicienii acestui ex
perimentat colectiv și-au conso
lidat apoi cu noi succese pres
tigiosul loc. cucerit cu trudă, 
din vîrful piramidei vredniciei 
minerești. Pînă la încheierea 
primei decade, ei au majorat 
depășirea de plan la peste 2 60(1 
de tone. Și e firesc să fie așa, 
din moment ce izvoarele spo
rului de producție se află în 
cele două moderne și produc
tive abataje frontale de pe stra
tul 15 dotate cu complexe de 
tăiere și susținere mecanizată 
2 MKE și OMKT cu care bri
găzile de frontaliști conduse de 
Gh. Deac și Constantin Zaharia 
realizează randamente de 18-20 
tone de cărbune extras 
Și

într-o „săptămină de producție 
record", pentru a cinsti cu noi 
realizări glorioasa aniversare a 
partidului Organizând judicios 
munca în abataje, dozindu-și 
forțele corespunzător stării fa
vorabile a fronturilor de lu
cru și căutînd cu inițiativă noi 
rezerve de sporire a producției 
și productivității muncii, colec
tivul exploatării miniere Uri- 
cani și-a confirmat prin fapte 
lăudabile materializarea inten
ției sale. Căci „săptămîna-re- 
cord" a fost intr-adevăr o re
marcabilă reușită. Săgeata gra
ficului de producție al minei 
a țîșnit pur și simplu spre co
tele înalte ale realizării sarci
nilor de plan în perioada pri
mei săptămini din luna mai, 
ilustrînd urcușul vertiginos al 
depășirilor de plan : de la 19(1 
de tone în ziua de 4 mai. la 
1 100 de tone în 6 mai, ca in 
data de 10 mai — Ia încheie
rea primei decade — sporul 
acumulat cu sîrg să întreacă 
1 600 de tone, adică de aproape 
patru ori nivelul din prima zi 
a „săptămînii-record". Și mai 
trebuie consemnat un amănunt 
semnificativ: colectivul minei
Uricani ocupă, la decadă, lo
cul doi în plutonul exploată
rilor din bazin ce se detașează 
puternic in frunte cu realizările 
în această perioadă.

ARMONIE

pe post
chiar mai mult.
A

Bn numărul din 6 
ziarului, relatam 
tentativa minerilor și a 

cadrelor tehnice de la Uricani 
de a se lansa cu activitatea

mai al 
despre

gj ja»n buchetul de succese mi- 
jjjy nerești consemnate în 

primul bilanț decadal pe 
luna curentă ies în evidență și 
faptele, nu mai puțin merituoa
se. ale altor colective. Mina 
Lupeni se prezintă cu o depă
șire a sarcinilor de plan de pes
te 2 000 tone, ceea ce-i dă drep
tul la locul trei în clasamentul 
hărniciei, urmată de mina Vul
can cu 370 de tone extrase în 
plus. Pentru aceste două- colec
tive vrednice avem cuvinte de 
prețuire și stimă și privind 
strădaniile ce le depun pentru 
îmbunătățirea calității produc
ției. In perioada 3—10 mai căr
bunele extras de minerii de la 
Vulcan a avut un conținut de 
cenușă mai mic cu 2 procente 
decît norma admisă, iar cenu
șa cărbunelui de la Lupeni cu 
0,7 puncte mai mică.

O mențiune se cuvine făcută 
și pentru activitatea minelor 
Petrila și Lonea care au rea
lizat și depășit planul cu 270 
și, respectiv, 42 tone de căr
bune, în prima decadă.

ffiu sumar:

„CONCORDE"
Serial

Rubrică SPORT 
(IN PAGINA A 3-A) 

Dacă obligațiile 
pedagogice 

ar fi îndeplinite 
ritmic, echitabil 

și cu tact.., 
(IN PAGINA A 2-A)

Concursul
nationa!
de muzică
ușoară

Recent, s-a încheiat prima 
etapă a Concursului național 
de creație și interpretare de 
muzică ușoară românească, or
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă în cola
borare cu Uniunea Compozito
rilor din Republica Socialistă 
România.

La concursul de creație, din 
cele 217 lucrări prezentate, au 
fost selecționate 24 lucrări apar- 
ținînd compozitorilor : Florin 
Bogardo, Alexandru Constan
tin, Ion Cristinoiu, Edmond 
Deda, Noru Demetriad, Aurel 
Giroveanu, George Grigoriu, 
Valențiu Grigorescu, Mișu Ian- 
cu, Ștefan Kardoș, Jolt Keres- 
tely, Alexandru Mandi, Aurel 
Manolache, H. Mălineanu, Pe
tre Mihăiescu, Horia Mocules- 
cu, Titel Popovici, Ion Rădules- 

• cu, Gelu Solomonescu, Paul Ur- 
muzescu, Vasile Veselovschi.

Versurile acestor lucrări sînt 
semnate de : Florin Bogardo, 
Constantin Cîrjan, Mihai Dum
bravă, Fred Firea, Sașa Geor
gescu, Angel Grigoriu, Romeo 
Iorgulescu, Alexandru Mandi, 
FI. Mălineanu, Mihai Maximi
lian, George Mihalache, Harry 
Negrin, Florina Stef, Aurel Sto- 
rin.

La concursul de interpretare, 
dintre cei 68 de candidați care 
s-au prezentat, au promovat 
următorii i Viorel Baltag, Mir-

(Continuare în pas- a 3-a)

Socialista

dinCombinatul textil 
a fost pusă la punct

La 
Arad, 
fabricația industrială a unei 
noi colecții 
fibre poliesterice. 
sub denumirea > 
Rezistentă, ușor lavabilă, cu 
tușeu stabil și 
noua țesătură

de țesături din 
cunoscută 

de terocel.

neșifonabilă, 
a întrunit a- 

precierile favorabile ale spe
cialiștilor, îmbogățind sub
stanțial gama modelelor de 
primăvară și vară pentru 
rochii, bluze și alte confecții. Foto: N. MOLDOVEANU

Foto 1 Gh. VINȚILACraiovaImagine din cartierul „Brazda lui Novac'
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VIZITA DE LUCRU A HASH
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag, 1) 

binatului informează că în în
treprindere s-au asimilat apro
ximativ 80 de mărci de oțeluri 
superioare, cu rezistență sporită 
In uzurile mecanice și în gene
ral profilate pe cerințele con
structorilor de nave, interni și 
externi, principalii parteneri de 
comerț ai Combinatului.

...Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, asistă la elaborarea, 
tn cadrul probelor tehnolsgicc, 
n unei brame, cum numesc la- 
minorișlii blocul incandescent 
de metal care urmează a fi 
transformat în benzi de tablă 
prin laminare.

In marca hală a laminarului 
de benzi la cald, tovarășul 
•Nicolae Ceaușescu este salutat 
de ing. G. G. Fomin, conducă
torul grupului de specialiști so
vietici care asigură asistența 
lehnică pentru punerea în func
țiune a acestui laminor.

— Vom depune toate efor
turile. spune specialistul sovie
tic. pentru ca laminorul să in
tre în funcție la termen și în 
cele mai bune condiții.

— Considerăm că rezultatele 
bune pe care le veți obține vor 
contribui la dezvoltarea pe mai 
departe a cooperării noastre, la 
întărirea prieteniei dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică, a 
spus secretarul general al parti
dului.

De la marele Combinat side
rurgic, elicopterul special sur
volează Galațiul, îndreptîndu-se 
spre platoul din preajma fos
tului lac Brateș. transformat azi 
Intr-un bogat grînar. Aici, în 
apropierea pădurii Gîrboavele, 
prevederile Programului națio
nal elaborat de partid privind 
dezvoltarea zootehniei, care pu
ne un accent deosebit pe extin
derea aviculturii de tip indus
trial, s-au concretizat elocvent 
In realizarea complexului avi
col integrat de carne de pa
săre

i -i ferma de producție de pui 
de carne nr. 4, secretarului ge
neral al partidului și celorlalți 
conducători de partid și de stat 
le sînt date informații despre 
principalii parametri ai Comple
xului. El este proiectat pentru 
o capacitate de peste 11 mili
oane pui anual, și cuprinde în 
total 10 ferme, inclusiv un a-

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

să mă refer nici Ia măsurile 
luate în ultima vreme pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
(ă-ănimii și nici la perspecti
vele de viitor. Ceea ce aș dori 
să subliniez aici este că tot 
ceea ce facem pentru dezvolta
rea economică a patriei este 
menit să contribuie la crearea 
condițiilor pentru ca viața ce
lor ce muncesc din România 
s'1 devină mai îmbelșugată, mai 
P-moașă, ca fiecare cetățean 
al țării noastre să se bucure 
•le un nivel de trai, material 
și spiritual. tof mai ridicat. 
(A lăuze putern:ee. prelungite).

Desigur, mai avem încă lip
suri. mai sînt încă multe de 
făcut pentru a lichida o serie 
de neajunsuri din activitatea 
noastră. Știu că fiecare dintre 
noi ar dori să realizăm cît mai 
renede programul pe care ni 
I am propus. Aceasta depinde 
de noi. tovarăși, de munca și 
Jc eforturile unite ale tuturor 
• etățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate. pentru 
dezvoltarea industriei, agricul
turii. științei, culturii, învăță- 
mîntului, pentru progresul e- 
conomic și social al întregii 
țări. Fără aceasta nu există 
nici o posibilitate și nici o 
perspectivă do a asigura bună- 
s<area poporului! De aceea 
partidul nostru vă cheamă să 
vă înzeciți eforturile pentru a

Delfinii sursă de inspirație pentru inventatori
Tncă în 1911 cînd cuvîntul 

aviație abia își cîștiga drept de 
cetățenie în vocabulare, un sa
vant rus găsise formele unei a- 
ripi ideale, ireproșabile din 
(punct de vedere al aerodina
micii. In cercurile internaționa
le de specialitate aceste forme 
sînt cunoscute sub denumirea 
de „profiluri NEJ“. în semn de 
omagiu pentru autorul lor, 
-Nikolai Egorov ici Jukov- 
sk'. Numai că ceea ce Jukovski 
stabilise prin calcul natura des
coperise mult mai de mult și 
înzestrase cu această descope
rire o vietate — în felul ei cu- 
vîntătoare — delfinul. Intr-ade
văr. așa cum au stabilit trei 
cercetători sovietici — S. Perjin, 
!A. Sokolov și A. Tomidin — 
înotătoarele delfinului pot fi 
socotite o copie fidelă a dese
nului de lucru ,.NEJ—1”.

Natura a fost dintotdeuna o 
cursă de inspirație pentru in
ventatori. Ea a fost aceea care 
î-a inspirat pe dr. Schmidt, in
giner din Dresda, și pe colegul 
său Kweck la realizarea „delfi
nului zburător", prezentat drept 

bator modern de mare capa
citate.

In timpul vizitei, secretarul 
general al partidului discută cu 
specialiști despre o serie de as
pecte ale extinderii aviculturii 
de lip industrial.

Dc-a lungul drumului, satele 
au aspect sărbătoresc — casele, 
porțile sînt împodobite cu scoar
țe țesute de mina gospodine
lor, cu drapele. Mii și mii de 
oameni au venit să-l salute pe 
conducătorul partidului și sta
tului. Pentru fiecare a fost un 
prilej de a-și exprima recunoș
tința pentru recentele hotărîri 
prin care partidul și statul au 
venit in sprijinul țărănimii, con
tribuind neîncetat la creșterea 
nivelului său de viață.

In comuna Tulucești se face 
o scurtă oprire la serele Aso
ciației intercooperatiste, la care 
participă 6 unități apropiate. 
Aici este prezentat un rezervor 
de apă pentru uzul unităților 
agricole, proiectat și executat 
de Uzinele de fabricare și re
parare a utilajelor agricole. Se
cretarul general recomandă ca, 
ținînd cont de avantajele pe 
care le prezintă instalația, să 
se extindă producerea, precum 
și folosirea ei și în alte unități 
agricole.

In ovațiile și uralele celor pre- 
zenți tovarășul Nicolae Ceaușes
cu adresează cooperatorilor, a- 
dunați în număr mare, un sa
lut călduros din partea Comi
tetului C trai >’ Partidului.

Aș dori să remarc cu satis
facție că cooperativa dv are 
ferme bine organizate, cu re
zultate bune, ceea ce demon
strează că dv., cooperatorii, ați 
înțeles că numai pe calea unei 
munci intensive, pentru obți
nerea de recolte cit mai bune 
se poate asigura creșterea veni
turilor. creșterea bunăstării.

Vă felicit din toată inima 
pentru rezultatele pe care le-ați 
obținut pînă acum !

Am constatat, de asemenea, 
că măsurile luate de C.C. pri
vind organizarea complexelor 
intercooperatiste și a consiliilor 
intercooperatiste au început să 
prindă viață în Galați, ceea ce 
arată, de asemenea, că pe a- 
ceastă cale se va putea asigu
ra o bună conlucrare între coo
perative și creșterea mai rapi
dă a producției, a veniturilor 

îndeplini și chiar a depăși pre
vederile cincinalului ! Cu cit 
vom asigura dezvoltarea mai 
rapidă a industriei și agricul
turii, cu atît vom crea noi con
diții pentru creșterea venituri
lor, pentru ridicarea bunăstă
rii tuturor cetățenilor patriei 
noastre socialiste! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Nu doresc să mă refer aici 
la problemele internaționale, 
deoarece am vorbit pe larg 
despre ele cu prilejul aniversă
rii de Ia 8 Mai. Cunoașteți cu 
toții că, preocupîndu-ne de con
strucția socialistă în România, 
noi ne îngrijim în același timp 
de întărirea cooperării cu toate 
(ărîle socialiste, ne aducem 
contribuția la întărirea unității 
lor. Dezvoltăm, de asemenea, 
relațiile noastre cu toate țările 
lumii convinși că numai în 
condițiile unei largi cooperări 
internaționale, atît cu țările 
socialiste cît și cu alte state, 
numai in condiții de pace, 
vom putea realiza programul 
de edificare a socialismului și 
comunismului, de înălțare a
României pe noi culmi de ci
vilizație și progres. De aceea 
vom acționa și în viitor cu
toată energia pentru a dezvolta 
această colaborare, pentru a
asigura pacea în lume. (Aplau
ze îndelungate).

Doresc, în încheiere, să mul
țumesc tuturor oamenilor mun
cii din municipiul și județul 

ale 
In

la

unei 
plus 
bor-

un mijloc de transport aerian 
absolut nou. In principiu un 
astfel de aparat de zbor poate 
decola și 
ră să
roti și, la fel de bine, se poate 
deplasa lateral pentru ca apoi 
să revină în poziția inițială. 
El ar îmbina manevrabilitatea 
elicopterului cu viteza preso- 
nică a avionului, la aceasta a- 
dăugîndu-se o capacitate de 
încărcare și un confort compa
rabile cu cele 
nave maritime, 
cei ce ar zbura 
dul său nu ar avea de ce să se 
teamă de un incendiu, dat fiind 
că „delfinul zburător” ar fi um
plut cu heliu. Constructorii no
ului mijloc de transport afirmă 
că va fi exclusă căderea sau 
distrugerea unui „delfin zbură
tor", deoarece corpul cu heliu 
este împărțit într-un număr 
mare de compartimente.

Rămîne de văzut care dintre 
legile naturii ce acționează a- 
supra delfinului în apă ar fi 
putut fi folosite pentru reali
zarea unei astfel de nave aerie
ne, bineînțeles într-o formă pre- 

ateriza vertical, fă- 
facă zgomot, se poate

cooperatorilor, a bunăstării 
cooperativei.

Vă doresc, tovarăși, ca in ac
tivitatea dv. de realizare a 
programului stabilit de Con
gresul al X-len privind dezvol
tarea agriculturii, să obțineți 
rezultate cit mai bune și in 
felul acesta, alături de întrea
ga țărănime, de toți oamenii 
muncii, să vă aduceți și dv 
contribuția la bunăstarea și 
fericirea întregului nostru 
popor. Vă doresc multă 
sănătate și fericire. (A- 
plauze puternice, urale).

Din nou, la Galați.
De la intrarea în oraș și pînă 

'a Șantierul de construcții na
vale, obiectiv final al vizitei 
de ieri în municipiul și jude
țul Galați, străbătîndn-se arte 
rele principale ale frumosului 
oraș dunărean, populația, cu 
mic cu mare a ținut să-l 
salute pe secretarul general.

Oaspeții se îndreaptă spre 
Șantierul Naval.

Prin intermediul unor ma
chete, grafice sugestive, direc
torul general al Centralei in
dustriale de construcții navale, 
ing. Panait Melisaratos, înfăți
șează conducătorilor de partid 
și de stat principalele înfăptu
iri pe linia dezvoltării șantie
rului în ultimii ani, a creșterii 
.și diversificării producției de 
nave. Se subliniază că acest' 
șantier, pentru a cărui dezvol
tare și modernizare s-au inves
tit în cincinalul trecut 186 mi
lioane lei, a realizat pînă acum 
76 de cargouri maritime, prin
tre care, pentru prima oară, 
și mineralierele de 12 500 TDW

Pentru eforturile depuse și 
succesele obținute, întregului 
colectiv îi sînt adresate felici
tări.

Izbucnește o adevărată fur
tună de aplauze și puternice 
ovații atunci cînd la tribună 
apare secretarul general al 
partidului, însoțit de ceilalți 
conducători de partid și de 
stat.

In aplauzele mulțimii, ia cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
C eaușescu.

Cuvîntarea este ascultată cu 
deosebit interes și subliniată 
în repetate rînduri de puternice 
aplauze.

(Agerpres)

Galați care nc-au intîmpinat 
astăzi cu sentimente do dragos
te. In aceste manifestări noi 
vedem o expresie a încrederii 
in politica marxist-Ieninistă a 
partidului, a hotărîrii dumnea
voastră — ca de altfel a în
tregului popor — de a înfăp
tui neabătut această politică, 
devenită politica întregii noas
tre națiuni. (Aplauze puter
nice).

Doresc, de asemenea, să 
mulțumesc pentru cuvintele 
calde rostite aici la adresa 
mea. pentru felicitările ce 
mi-au fost transmise. In toate 
acestea eu văd o expresie a 
încrederii în partidul nostru, al 
cărui membru sînt. Ca fiu de
votat al partidului și al po
porului. vă asigur, tovarăși, că 
în întreaga mea activitate voi 
servi neabătut cauza partidu
lui, care este cauza întregului 
nostru popor, voi sluji intere
sele națiunii noastre socialiste, 
lupta ponorului nostru pentru 
o viață liberă, independentă și 
fericită, pentru progres și bu
năstare. pentru comunism. 
(Aplauze prelungite, uralc ; se 
scandează : „Ceaușesc u“.
..Ceaușescu").

Dați-mi voie, să vă urez încă 
o dată noi și mari succese în 
activitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și fericire. (Aplauze 
prelungite: se scandează
„Ceaușescu”. „Ceaușescu”, 
„P.C.R. - P.C.R.”).

lucrată 
știe că 
viteză de 80 km pe oră. Cum 
de reușește el o asemenea per
formanță, care este o adevăra
tă sfidare la adresa hîdrodîna- 
micii ? O sfidare pentru că ți
nînd seama de forma corpului 
și puterea mușchilor delfinului, 
hidrodinamica nu-i prezice de
cît o viteză de înot de ce) mult 
4 km pe oră.

Pentru a răspunde la această 
întrebare se impune o incursi
une, fie ea chiar și scurtă, în 
ornitologic, acea parte a zoolo
giei care se ocupă cu studiu) 
păsărilor. In 1909, prof. Knoller 
și ulterior prof. Betz au stabilit 
că zborul planat al păsărilor se 
explică prin faptul că în jurul 
aripii unei păsări se scurge un 
curent de aer, alternativ, de 
sus și de jos. Atunci cînd cu
rentul este îndreptat spre par
tea din față a aripii, se creea
ză o rezistență, iar dacă asu
pra aceleiași aripi acționează 
un curent îndreptat alternativ, 
sub un unghi anume, cînd de 
sus, cînd de jos, el creează un

sub aspect tehnic. Se 
un delfin înoată cu o

Dacă obligațiile pedagogice 
ar fi îndeplinite ritmic, 
echitabil și cu tact...

Este de la sine înțeles că 
trimestru] al treilea al anului 
școlar presupune un efort mai 
mare, atît din partea profeso
rilor cît și din cea a elevilor. 
E perioada recapitulărilor finale, 
în care materia predată în de
cursul celorlalte trimestre se 
sistematizează într-o viziune 
generală, pc linii de forță, se 
sedimentează cu tot ceea ce 
are esențial, înlăturîndu-se ba- 
lastru] informațiilor și datelor 
colaterale. E momentul limpe
zirilor dar și al bilanțului unui 
an de muncă în acțiunea de 
transmitere a cunoștințelor u- 
tile și de însușire, nu mecani
că ci logică, activă a lor. De 
măiestria pedagogică a profcsor 
rului depinde în mare măsură 
ca acest trimestru să fie cu a| 
devărat un ..finis coronat opuși 
ori o simolă perioadă „adminis* 
trativă”. în care se corectează 
și sc discută lucrările de con
trol tezele, în care se recapî* 
tulează materia prin lungi. O’ 
bositoare și prea puțin pedago
gice ascultări ale elevilor care 
sînt amenințați cu corigenta, 
spre nedisimulatu) plictis al 
celorlalți, care se văd total ne
glijați. Tn această perioadă se 
verifică mai ales finețea balan
ței pedagogice care constă în
tr-o notare ritmică și absolut 
echitabilă, potrivită cu fiecare 
elev în parte. Pentru profesor 
fiecare elev este, sau trebuie 
să fie. un caz singular și spre 
a cunoaște mobilările care-1 fac 
să reacționeze într-un fel sau 
altul avem la îndemînă multi
ple posibilități, pe parcursul a- 
nuh’’. mai b;ne zis al anilor, de 
școală.

De la începutul trimestrului 
ultim au trecut cîteva săptămîni 
și sfîrșîlul anului de învățămînt 
se apropie vertiginos. Am făcut 
zilele trecute un sondaj în ca
taloagele a două’ școli alese la 
întîmplare. din Lupeni cu scopul 
de a urmări prin intermediul 
acestei oelinzi care este ori 
trebuie să fie, catalogul, felul 
în care au „demarat" în tri
mestrul al treilea cei doi fac
tori ai cuplului profesor — elev 
pentru a putea trage, cu o cli
pă mai devreme, un semnal;de 
alarmă acolo unde se impiine. 
Să privim mai întîi în cîteva 
dintre cataloagele Liceului de 
cultură generală din Lupeni, 
prin bunăvoința profesorului 

impuls de mișcare de translație. 
Un exemplu în acest sens îl 
oferă albatrosul. In momentele 
de acalmie completă el se men
ține în văzduh consumînd e- 
nergia mușchilor pentru a bate 
din aripi. Același albatros, fă
ră să-și clintească de fel ari
pile, planează într-un curent 
de aer. Așa se explică că alba
troșii ce urmăresc un vapor se 
pot ține ceasuri de-a rîndul in 
aer fără să dea măcar o dată 
din aripi.

Cele arătate mai sus, destul 
de sumar, stau la baza mecanis
mului mișcării peștilor și ma
miferelor marine, numai că la 
delfin acest mecanism s-a dez
voltat în mod ideal. Delfinul 
creează și folosește energia on- 
dulatorje recurgînd la lovituri 
ale corpului, combinate cu cele 
ale înotătoarei codale. Datorită 
forței mușchilor delfinului prin 
loviturile corpului său el creea
ză energia ondulatorie. Tot aici 
trebuie căutată explicația acelor 
elegante mișcări legănate ce-i 
sînt caracteristice atunci cînd 
înoată repede. Dar loviturile 

Dimitrie Dumbravă, directorul 
acestei școli. La clasa a IX-a 
A constatăm că majoritatea e- 
levilor au deja cite una-două 
note la limba română cîte o 
notă la matematică ,și nici una 
(ori aproape nici una) la limbi 
străine, fizică, chimie, biol »gie. 
Tn clasa â X-a A nu există în
că note la istorie și franceză, iar 
la clasa a XT-a A aceeași situ
ație se întîlnește la rusă și is
torie. In schimb, la clasa a 
XII-a A există note suficiente 
la toate materiile și au fost 
trecute si tezele. Evident, tre
buie să facem o delimitare în
tre posibilitățile de limp exis
tente la unele materii, cum sînt 
de pildă matematica româna 
care an afe-tate mai multe ore 
pe. săptămînă și celelalte ma
terii — fizică, biologie chimie 
etc. — care au mai puține ore 
la dispoziție săptămînal. Totuși, 
chiar ținînd seama de aceasta 
nu credem că e admis ca acum, 
după trei săntămîni de la înce
putul trimestrului, să nu exis
te la unele materii nici o nota 
în catalog. Faptul acesta ne fa
ce să bănuim că profesori' res
pectivi nu și-au terminat ma
teria planificată în celălalt tri
mestru și că acum se strădu
iesc să recupereze din urmă. 
De aici o recapitulare făcută 
în grabă, un ..asalt final” fără 
prea multe valențe pedagogice, 
note înghesuite neritmic și ne- 
cîntărite îndeajuns, din criza de 
timp. ..Majoritatea profesorilor 
au dat lucrări de control” ne 
spune tovarășul director Dum
bravă. De acord, dar de ce 
sînt ținute secrete notele aces
tor lucrări. în cazul că au fost 
corectate și dacă nu au fost 
corectate atunci ce se mai aș
teaptă pentru aceasta 9

Se mai ivește un aspect care 
trebuie să ne preocupe în mod 
expres. Elevii care au note sla
be în decursul primelor două 
trimestre, mai pot acum, în 
ceasul al 11-lea, să se redreseze 
printr-un efort susținut, prin 
sprijinul permanent al cadrelor 
didactice. Lor trebuie să le o- 
ferim posibilitatea de â răspun
de de mai multe ori, pentru 
a-i scruta în adîncime. Cum 
stau lucrurile la Liceul Lupeni ? 
Din constatările noastre a reie
șit că în general profesorii au 
ținut seama de această cerință 
pedagogică oferind cu genero Prof. C. PASCU

imposibilc dacă 
sprijin. Și acest

corpului ar fi 
nu ar avea un 
sprijin este furnizat de înolă- 
toarea codală cu rol de propul- 
sor. Aceeași înotătoare este și 
una de șoc și ea transformă 
turbioanele de frînare din spa
tele ei în impulsuri suplimen
tare de mișcare de translație.

Schmidt a procedat la expe
riențe din care a rezultat că 
datorită efectului Knoller-Betz 
un impuls viguros de mișcare 
poate fi creat într-un curent 
ondulatoriu de o aripă groasă 
dotată la extremități cu discuri. 
Tot Schmidt este părintele așa- 
numitei elice ondulatorii pe ca
re a realizat-o făcînd să se ro
tească palele de șoc, pentru a 
nu le spune aripi. El a procedat 
astfel pentru a spori frecvența 

. șocurilor. Dacă pe corpul aripii, 
în partea din față și cea poste- 
rioară, s-ar monta o elice 

• Schmidt am avea de-a face cu 
o navă aeriană cu desăvîrșire 
nouă, cu faimosul „delfin zbu
rător".

Bine, bine, ar putea să ripos- 
- teze cineva, dar ce legătură au 

toate acestea cu delfinul ? Au, 

zitate celor amenințați cu co
rigenta sau cu repetenția posi
bilitatea de a se corecta. Mai 
sînt însă unele cazuri cînd 
în dreptul acestor elevi nu sînt 
trecute decît foarte puține no
te. Astfel, eleva Ianc Lucia, dm 
clasa a IX-a A, deși e foarte 
slabă la limba franceză, limba 
latină și istorie, pînă în momen
tul în care am efectuat noi son
dajul nu avea note la aceste 
materii pe trimestru) în curs. 
La fel se întîmplă cu elevii 

Lșjîoghiv Aurel, din clasa a X-a
A. (la matematică). Ilieș Vero
nica din aceeași clasă (la chi
mie), Buzatu Cornel din clasa 
a Xl-a A, (care are note numai 
la matematică, română. b:olo- 
gie) ș.a. Și acestea sînt doar 
cazuri luate cu »otul la întîm- 
p’are.

La școala generală nr. 1 din 
Lupeni unde am fost după a- 
ccca lucrurile stau într-un fel 
mai rău. Astfel, la clasa a V-a 
A lipsesc notele la matematică 
și istorie, la clasele a VII-a A 
și C sînt foarte puține note 
la toate materiile în afară de 
limba română, de asemenea la 
clasa a VIII-a A, iar la clasa 
a VTlI-a B în dreptul fizicii- și 
chimiei sînt în'-ă multe spatii 
goale în catalog. Tovarășa di
rectoare adjunctă Ciulea Asinef. 
ta invocă aceleași lucrări de 
control netrecute în catalog 
etc. atrăgîndu-ne atentia că 
tovarășa profesoară Vanda Ni- 
țescu, care predă matematica 
la clasa a V-a A. este in^'-nată 
în spital, actualmente fiind 
suplinită. De aici lipsa notelor 
la matematică la clasa a v-a 
A. E un caz motivat, bineînțe
les. dar dacă nrofesoara (Mula
ră va lipsi mai mult ce va 
face profesorul sunlinitor nu 
va da note de loc9

Ne oprim aici cu constatările 
de pe urma acestui sondai în 
cataloage deși le-am putea mult 
lărgi. Revenim doar la ceea ce 
spuneam mai sus, reamintind 
cadrelor didactice că fiecare zi 
din trimestru] al treilea e de
osebit de prețioasă și că stă 
în putința fiecăruia ca în 
timpul care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului să fie înde
plinite ritmic, echitabil și cu 
tact toate obligațiile pedagogice 
care se impun.

căci o astfel dc navă include 
toate principiile funcționale ale 
înotului rapid executat de un 
delfin adevărat. Firește, așa 
cum s-a mai spus cu cbndiția 
ca ele să fi fost prelucrate din 
punct de vedere tehnic.

„Delfinul zburător" poate a- 
vea multiple, diversificate do
menii de folosire, începînd cu 
lucrări de construcție și monta
re și terminînd cu comparti
mentul prospecțiunilor geologi
ce și studiilor oceanografice, 
ncomițîndu-se nici posibilitatea 
de a servi la transportarea fe
luritelor containere.

Nu ar fi exclus ca într-un 
viitor, pentru moment imprevj. 
zibil. o astfel de aeronavă, a- 
sunilată unui „hotel zburător", 
să parcurgă fără escală în nu
mai opt ore o distanță de 4 000 
km pentru a ateriza în cele 
din urmă grație particularități
lor ei constructive în centrul li
nei metropole, direct pe acope
rișul unui zgîrie-nori, la fel de 
bine ca și pe un cîmp într-o 
incintă uzinală, sau pe suprafa
ța upei ape.

M. GOROVIȚA
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Drumul lung

spre oameni
, Fără să fiu minat de con- 
\ siderente intime și premedi- 
i tate, la certa inspirație libe- 
1 ră deci, l-am rugat pe direc- 
i torul Spitalului unificat din 

municipiu să mi-l recomande 
L pe medicul anestezist-reani- 
| maior. Doleanța mi-a fost pe 
' cît se poale de bine venită. 
| Pe holul larg am adresat fi- 
i rescul salut cetățenesc oame- 
1 nilor cu halate și bonete i- 

maculate, care impun in e- 
l gală măsură încredere și 
/ respect îmi plănuiam astfel 
\ în minte viitorul meu repor- 

taj începînd să bănuiesc con- 
i tururile fizice și psihice ale 
| interlocutorului spre care mă 
\ îndreptam. Și, ială-mă discu-

Reportaj dintr-o 
rezervă de spital

tind cu medicul Ion Samoi- 
lă. Ne-am strins intr-un fel 
miinile, și zic intr-un fel fi
indcă clipa in care ne-am 
cunoscut m-a dezarmat de ela
nul meu reportericesc, trans- 
formindu-mă intr-un naiv fă
ră precedent. Mărturisesc sin
cer că interlocutorul a fost 
cel care de fapt m-a ajutat 
să-mi dezgheț limba și spi
ritul. Dumneata cititorule, ca
re l-ai cunoscut, sau îl vei 
cunoaște pe medicul Ion Sa- 
moilă, îngăduie-mi să-ți pre
zint confesiunile mele repor
tericești. Omul despre care 
scriu și-a petrecut copilăria 
adunind in priviri soarele și 
nostalgia ținuturilor argeșe- 
ne. Cînd i-au crescut în u- 
merii tineri aripi puternice, 
a început marele lui drum 
spre oameni și viață. A de
venit medic și s-â încetățe
nit acestor ținuturi cu cinci
sprezece ani in urmă. Și-a 
început meseria la Petrila, 
unde a funcționat patru ani. 
A fost apoi meilic intr-o cir
cumscripție urbană, și prin 
concurs a devenit medic a- 
nestezist-rranimator la Spita
lul unificat din Petroșani.

— Desigur, îmi spune, mă 
simt foarte aproape de oa
meni, fiindcă timpul și pro
fesia m-a legat de ei. Mul
tora le cunosc familiile. Eu 
am trăit intre țărani și mă 
simt printre muncitori in e- 
lementul meu. Ne leagă tra
diții vechi de limbaj și preo
cupări.

Cindva, omul acesta, a ob
servat că din spital lipsește 
un medic specializat in pro
blemele de urgență Valea 
Jiului însumează bărbați vin- 
joși, antrenați în munci gre
le de mină. In eventualele 
accidente concură factori pa
raleli ca focul, lovitura, in
toxicația gazoasă, traumatis
mul psihic etc... Acest com-

La noul spital unificat din Vulcan peste tot donv'ește ine
ditul și tinerețea. Un exemplu il constituie această stanță fo
tografică prin care facem cunoștință cu tinăra soră șelă (a- 
proape 19 ani) a secției pediatrie in timp ce dă îngrijiri unui 
mic pacient. Folo . j , ICIU

Automatica
Munca constructorilor a tost 

mult ușurată de utilizarea 
mașinilor cu autopropulsie. 
In domeniul asfaltării, însă, 
întinderea uniformă a asfal
tului a rămas încă e proble
mă nerezolvată. Ace'astă lu
crare se execută încă manual. 
Specialiștii în automatică au 
venit însă în ajutorul cons

plex de factori '•■-nerează gra
vitatea cazurilor.

— Tocmai de aceea am do
rit să devin, anvstezist-reani- 
malor. Idealul medicului este 
să salveze omul atunci cînd 
se află la hotarul dintre via
ță și inefabil, hi cazurile ex
treme anestezistul știe și poa
te să-i redea pacientului pul
sul inimii, respirația și lu
ciditatea Cu toate acestea, 
se pare că activitatea noas
tră rămîne in anonimat. Dar 
zic se pare, fiindcă recunoș
tința pacienților nu tntirzie 
niciodată. Cu echipa de ca
dre medicale tinere pe care 
am format-o am salvat din 
gheara nefastului zeci și sute 

de oameni. Uneori, pînă 
eu mă mir cum putem ră- 
mine de veghe lingă pacienți 
nopți și zile in șir. Nici nu 
încerc să răspund la între
bare. Știu doar că atunci cînd 
trebuie, găsim resursele nece
sare in fondul nostru uman.

— Cum îi definiți dv. pe 
oameni ?

— Cred că nimeni nu-i 
poate defini intr-o expresie 
absolută. Pe acești semeni 
ai mei ii iubesc, sintem ab
solut egali și-i respect așa 
cum mă îespectă.

Medicul despre care scriu 
este soț și tatăl unei l.iliane 
care culege florile celei de 
a cincisprezecea primăveri. 
El practică alpinismul, schia
ză, joacă șah, citește biogra
fii celebre și iubește muzi
ca simfonică. In ceea ce mă 
privește l-am cunoscut ca pe 
un om puternic, dotat fizi
cește și profesional, cu ine
puizabile resurse de dăruire 
spre semenii lui. Am scris 
despre el cu mina tremură
toare și tu, cititorule, mă vei 
înțelege Pe omul despre ca
re vorbim l-am cunoscut in
ternat intr-una din rezervele 
spitalului în care muncește, 
hi iarna abia încheiată, ră
tăcit intr-o escaladare alpi- 
nislă a Muntelui Mic din 
Masivul Țarcu. a suportat 
gerul, foamea și spaima pes
te două zile și două nopți. 
Și-a 
tors
turi 
lua 
se !

Și

I

i salvat viafa și s-a in- 
> intre oameni cu vătămă- 
i grave. Cindva își va re

activitatea. A vrut să 
întoarcă lingă oameni și 

s-a întors, l-am lăsat o nar
cisă in rezerva in care l-am 
cunoscut Gindurile le-am 
luat cu mine și am încercat 
să le prefac în cuvinte. Cu
vintele insă sînt uneori atît 
de neputincioase!

George FILIP

în ofensivă
tructorilor de drumuri. Un 
colectiv de pe lingă Institu
tul de cercetări științifice ru
tiere din U.R.S.S. a pus la 
punct un complex de aparate 
care stabilizează automat în
tinderea asfaltului. Noul a- 
paralaj v« fi construit în se
rie la uzina mecanică din 
Topki (Siberia).
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noaptea «le 22/23 mai 
intră in vigoare noul 

mers al trenurilor, valabil pe 
timp «Ic un an. Pentru n pu
tea informa oportun cititorii 
ziarului am rugat-o pe tovară
șa inginer Victoria Mihai. șo
fa regulatorului «le circulație 
M.T. «lin Petroșani, să ne 
releve îmbunătățirile pe care 
le aduce noul mers pentru 
publicul călător «lin Valea 
Jiului.

Am aflat, cu această oca
zie că, noul mers al trenuri
lor, întocmit in contextul creș
terii neîntrerupte a traficului 
pe calea ferată, aduce îmbu
nătățiri substanțiale, chemate 
să satisfacă multilateral cerin
țele publicului călător. Numă
rul trenurilor «le călători, ore
le de plecare și sosire din 
și în stația Petroșani, s-au

Concursul
național 

de muzică ușoară 
(Urmare din pag. I)

cea Bibac, Valentin Călluț, Cor
nel Constantiniu, Mihai Con- 
stantinescu, Anca Dimițriu Tan- 
du, Manuela Doncilă. Mirabella 
Doner, Djda Dragan. George 
Enache, Stela Enache, Petru 
Geambașu, Olimpia Panciu, Ana 
Petria, George Răpcău, Came
lia Schneider, Nicolae Suciu.

Prezentarea lucrărilor și a 
soliștilor admiși se va face în 
cadrul finalei concursului care 
va avea loc la Mamaia în pe
rioada 18—25 iulie 1971.

(Agerpres)

SPORT • SPORT Q SPORT ® SPORT

întrecerea de atletism a liceenilor
Stadionul Jiul din Petroșani 

e găzduit in zilele de 10 și 11 
mai faza municipală a campio
natului republican al liceelor. 
Prezența la întreceri ne-a do
vedit încă o dată că atletismul 
este copil vitreg în liceele Lu- 

-peni. Pctrila, Uricani, căruia nu 
6 se acordă importanța cuve
nită. In comparație, merită a- 
preciată strădania profesorilor 
JTeodorina Gurtavenco (Liceul 
■Vulcan). Xenia David (Liceul 
industrial minier Petroșani), 
Gheorghe Pop (Liceul teoretic 
Petroșani), care depun interes 
in pregătirea elevilor și par
ticipă cu bune rezultate la 
concursurile organizate.

Iată rezultatele înregistrate in 
4aza municipală a campionatu
lui republican al liceelor : Fete, 
KM) m: 1. Ana-Maria Erkedy; 
2 Gcorgcla Stoian. ambele de 
la Liceul teoretic Petroșani; 3. 
Zoia Vijdea — Liceul Vulcan. 
200 m ; Monica lacob; 2. Ana- 
Maria Erkedy — ambele de la 
Liceul teoretic Petroșani; 3. Lo- 
reta Untaru — Liceul Vulcan. 
400 m : 1. Monica lacob; 2.
Codruța Șiclovan — ambele de 
Ia Liceul teoretic Petroșani; 3.

Angelica Abraham — Liceul 
Lupeni. 800 m : 1. Codruța Și- 
clovan; 2. Eugenia Nicolae — 
Liceul Vulcan; 3. Ilonca Balint
— Liceul teoretic Petroșani.
Lungime: 1. luliana Mustață;
2. Loreta Untaru — ambele de 
la Liceul Vulcan; 3. Mariana 
David — Liceul Lupeni. înăl
țime: 1. Zoia Vîjdea; 2. luliana 
Mustață; 3. Emilia Tarcea — 
Liceul teoretic Petroșani. Greu
tate: 1. Elisabeta Pali — Li
ceul teoretic Petroșani: 2. Mar
gareta Dohi — Liceul Vulcan;
3. Elena Kiss — Liceul Petrila. 
Disc: 1. Elisabeta Pali; 2. Mar
gareta Dohi: 3. Edith Popescu
— Liceul Vulcan. Suliță : 1.
Monica lacob; 2. Edith Popes
cu; 3. Margareta Dohi.

Băieți 100 m : 1. Dumitru
Her — Liceul industrial Petro
șani; 2. Vasile Gabor — Liceul 
Lupeni; 3. Ion Șodolescu — 
Liceul teoretic Petroșani. 200 
m : 1. Vasile Gabor: 2. Andrei 
Kerekcs: 3. Marius Suărășan — 
ambii de la Liceul Lupeni. 400 
m: 1. loan Szilagy — Liceul 
Petrila; 2. Viorel Temelescu — 
Liceu) Lupeni; 3. Dorel Da
mian — Liceul industrial; 800

m: 1. Ludovic Kraus — Liceul 
industrial; 2. Viorel Temelcs- 
cu; 3. Alexandru Kantor — Li
ceul Vulcan. 1 500 m: 1. Vaier 
Mircea — Liceul industrial: 2. 
Gogu Sevastru — Liceul Pe- 
trila; 3. Emanoil Man — Li
ceul industrial; 3 000 in: 1. Ion 
Rădescu — Liceul teoretic Pe
troșani; 2. Vaier Mircea; 3. Go
gu Sevastru. Lungime: 1. Du
mitru Her; 2. Albert Gergely; 
3. Ion Bărăescu — toți de la 
Liceul industrial. înălțime : 1. 
Adrian Alicu; 2. Viorel Costici: 
3 Matei Romeo — toți de la 
Liceul industria). Greutate: 1. 
Adrian Alicu; 2. Caro) Mogyo- 
roși — Liceul teoretic Petro
șani; 3. Nicolae Hariton — Li
ceul Petrila. Suliță : 1. Constan
tin Dijmărescu; 2. Ion Șerban 
— ambii de la Liceul Vulcan; 
3. Ion Barbu — Liceul Petrila.

lacob IMLING

Scurte știri

Noul mers al (renurilor
stabilii ținindu-se scama «Ic 
asigurarea unei bune legături 
cu capitala «Ic județ, intere
sele muncitorilor navetiști «lin 
întreprinderile Văii Jiului, alo 
elevilor, de legăturile imediate 
in marile stații. In general, 
intre plecările și sosirile tre
nurilor de călători din și in 
stația Petroșani nu sint deo
sebiri esențiale fața «le ve
chiul orar. Așa, «Ic exemplu, 
trenurile accelerate, acelea di
recte de București și cele lo
cale i.și păstrează aproape in 
întregime prevederile «lin ac
tualul mers.

Pozitiv este faptul că, încc- 
pînd cu 23 mai a.c., se vor 
reintroduce trenurile «le per

soane nr. 2 703, cu plecarea 
«lin Petroșani la ora 10.55 și 
sosirea la Simcrin la 13.55 și 
nr. 2 704 cu plecarea din Si- 
meria la 8.43 și sosirea în 
Petroșani la 11.28, mult solici
tate «le publicul călător.

Noul grafic mai cuprinde :
— trenul nr. 2 732 cu pleca

rea «lin Petroșani I» ora 1.15 
și sosirea la Lupeni la 1.50 și 
trenul nr. 2 731 cu plecarea 
din Lupeni la ora 2.22 și sosi
rea in Petroșani la 2.54 — tre
nuri care vor fi puse însă in 
circulație numai in măsura in 
care sini corespunzător utili
zate :

— (renul nr. 2 084 cu pleca
rea din Petroșani la ora 14.17

și sosirea la Craiova la 19.20 
și 2 083 cu plecarea din Craio
va la ora 5.17 și sosirea in 
Petroșani la 10,49, care vor 
circula numai in cazul că lu
crările «le pregătirea electri
ficării liniei pe porțiunea 
Meri—Livezeni vor permite 
acest lucru.

Consider — a încheiat inter
locutoarea noastră — că noul 
mers al (renurilor «le călători, 
care va intra în vigoare la 
23 mai a.c., este întocmit in 
spiritul solicitărilor manifes
tate «Ie către marele public, 
că cj va satisface pe deplin 
cerințele aci'stuia.

Iosif DAVID
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„CONCORDE'
Ultimele incertitudini

(I)
„Prudența este mama înțe

lepciunii'. Proverbul se do
vedește aplicabil și in pri
vința alit de mult-discuta- 
tului program ..Concorde", in 
legătură cu care capacitatea 
de argumentare pro și contra 
la „cea mai înaltă tensiune" 
a fost pusa, se pare, Ia în
cercare maximă. Intr-adevăr, 
prudența este nota dominan
tă, mai precis caracteristica 
măsurilor și hotăririlor adop
tate in cadrul programului 
„Concorde"? La reuniunea din 
aprilie, de la Londra, care 
nu face excepție in această 
privință, miniștrii de resort 
britanici și francezi au auto
rizat intrarea în producție a 
încă patru aparate „Con
corde, respectiv cele nume
rotate de la 6 la 10. Comuni
catul oficial al reuniunii mai 
precizează că aparatele cu nu
merele de la 11 la 16 vor in
tra in producție in viitor, „a- 
vind in vedere performanța 
avionului la viteza de 2 
macii*)'; deocamdată, insă, nu 
este autorizată decit începe
rea unor lucrări preliminare 
pentru pregătirea fazei pro
ducției propriu-zise. Bilanțul 
reuniunii este destul de mo
dest dacă ținem cont de fap
tul că o asemenea hotărire, 
privind insă producția mai 
multor aparate și pregătirea 
intrării în construcția de se
rie a supersonicului franco- 
britanic, era așteptată de pes
te șase luni, conform calen
darului stabilit inițial de so
cietățile angajate.

Așa se face că ecoul deci
ziei și comentariile celor mai 
fervenți adepți ai programu
lui sint lipsite de exclamațiile 
optimiste care au însoțit in 
trecut etapele programului 
„Concorde", considerate, cind- 
va drept „o mare victorie 
europeană'. In fapt, decizia

’) macii = viteza sunetului.

era așteptată cu încordare 
nu numai de ambele părți ale 
Canalului Minerii, ci și peste 
Atlantic, unde S.S.T.-ul ame
rican a fost țintuit la sol de 
refuzul Congresului S.U.A. de 
a permite continuarea sub
venționării lui de către gu
vern. Opiniile converg atunci 
cind se consideră că era 
vorba, înainte de toate, de 
„un test al încrederii celor 
două guverne în dosarul teh
nic care le-a fost remis" („Le 
Monde'), decisiv pentru viito
rul avionului. Testul com
porta, pe lingă implicațiile 
financiare, aspecte politice 
deosebit de complexe privind 
relațiile franco-britanice, cele 
ale vest-europenilor cu S.U.A. 
precum și relațiile inter- 
europene. La Londra nu a 
fost pierdut din vedere fap
tul că o încercare britanică 
de a recurge la veto s-ar fi 
putut solda cu reducerea la 
minimum, sau chiar dispari
ția șanselor de aderare la 
Piața comună, ca să nu re
levăm decit unul din mul
tiplii factori luați în consi
derare la adoptarea deciziei. 
Dar abandonarea, cel puțin 
temporară, a variantei ame
ricane a S.S.T.-ului, curentul 
de opinie destul de puternic 
împotriva construirii superso
nicului „Concorde' și alți 
factori adverși au făcut ca 
programul să fie avansat „la 
nivelul minim posibil". O 
nouă reuniune ministerială, 
programată deocamdată pen
tru sfirșitul anului, va tre
bui să definitiveze ceea ce 
a rămas in suspensie la 2.3 
aprilie: adică să decidă dacă 
va fi cazul intrării in pro
ducția de serie a aparatului, 
in funcție de rezultatul unor 
studii amănunțite ce urmea
ză să stabilească implicațiile 
suspendării programului ame
rican S.S.T.

(Va urma)

© La St. Gali (Elveția), in ca
drul campionatului european de 
fotbal rezervat echipelor de ti
neret, s-au îutîlnit selecționatele 
Elveției și Greciei. Tinerii fot
baliști greci au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
golurile înscrise de Kritikopou- 
los.

® Intr-un interviu acordat 
reprezentanților presei interna
ționale, Paulcn (Olanda) și Du- 
bief (Franța), care s-au întors 
recent de la New York, au a- 
rătat că anul acesta nu va mai 
avea loc meciul atletic dintre 
echipele Europei și Americii.

@ In cadrul concursului in
ternațional de natație de la 
Bonn, tînăra campioană austra
liană Shane Gould a stabilit cele 
mai bune performanțe mondiale 
(în bazin de 25 m) în probele 
de II m liber — 58”l/10 și 400 
m liber — 4T6”2/10.

Medicament 
românesc, 
cu însușiri 

multiple, 
pentru 

tratarea 
afecțiunilor 

pielii
Un colectiv de specialiști 

de la Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice din Bu
curești a realizat un medi
cament cu însușiri multiple, 
pentru tratamentul diferitelor 
afecțiuni ale pielii. Noul me
dicament românesc prezintă 
proprietăți anticoagutante, an- 
tiinflamatorii și antibacterie- 
ne, ceea ce îl situează pe o 
treaptă superioară față de 
produsele indicate pină in 
prezent de terapeutica mon
dială, în maladiile pielii. Ex
perimentat clinic, medicamen
tul realizat după rețeta in
stitutului bucureștean, care a 
primit calificativul de inven
ție, a dat rezultatele scontate. 
S-a constatat că produsul, ca
re se aplică local, asigură 
creșterea timpului de coagu
lare pentru țesuturile lezate 
și accelerarea resorbției pro
ceselor inflamatorii și post- 
traumatice.

(Agerpres)

Ședința 
de deschidere
Mîinc dimineață, la ora 9, 

la Institutul de mine va avea 
loc în aulă ședința de des
chidere a sesiunii cercurilor 
Științifice studențești, care se 
va desfășura pe parcursul a 
două zile. Cele mai valoroase 
lucrări vor fi premiate.

MINERI I
M lini

a

fe ttH
șutau

PAROȘENI

Pentru prima dată în isto
ria llimalayei, pe versantul 
sud-vestic al Everestului a 
apărut, la 8 500 metri altitu
dine, o așezare a omului. E 
opera englezilor Ilaston și 
Whillans, doi dintre membrii 
expediției internaționale ca
re și-au stabilit tabăra la mai 
puțin de 400 metri de vîrf. 
Ei au anunțat că, dacă vor 
beneficia «Ic un timp favora-

O așezare 
a omului 

pe Everest 
bil, în maximum zece zile 
vor putea înscrie pe faimoa
sele «ulmi ale Everestului în
semnele unei noi victorii u- 
mane în vechea bătălie din
tre munte și om.

Dar o altă expediție japone
ză, pornită, în același timp. 
Ia asaltul vîrfului Dhaulagiri 
7 618 m și-a pierdut pe trei 
dintre cei opt membri ai săi, 
care s-au prăbușit de la o 
înălțime de 7 000 de metri.

NOTĂ

Fără stăpîn
Alături de moderna și im

punătoarea clădire a Stației de 
cercetări pentru securitatea mi
nieră, de cîtcva săptămîni, za
ce în părăsire pe margine de 
drum un buldozer. Puternicul 
tractor cu lamă, proprie
tate a Direcției generale a dru
murilor se află într-o sta
re nu tocmai corespunzătoa
re. Geamurile sparte, ușile în
tredeschise lasă să se întrevadă 
..securitatea" pieselor din inte
rior, supuse în orice moment 
unui „control" din partea rău
voitorilor. Noroc cu bunăvoin
ța oamenilor de pază de ’a 
S.C.S.M. care mai supraveghea
ză și acest utilaj nefolosil de 
nimeni !

In afară de faptul că acest 
colos de metal nu este supus 
unui proces de muncă corespun
zător, -capabil să-l valorifice 
pe deplin, deși .este „tras“ pe 
dreapta, periclitează securitatea 
circulației. In imediata apropie
re a utilajului abandonat, exis
tă un pod iar șoseaua pe o por
țiune ia forma de S, vizibilita
tea fiind și așa redusă. Ne ex
primăm speranța că utilajul își 
va regăsi ..stăDÎnii1* pînă ce n’> 
va fi prea tîrziu...

N. L.

18,88 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară. Emisiune pentru 
tineret.

18,38 La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

18,58 Viața literar-artistică a 
Timișoarei.

19,28 1 <101 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 „Jaguarul". Reportaj an
chetă,

20,40 Baschet masculin : Ro
mânia — Spania. Trans
misiune directă «le Ia 
Sala Sporturilor Flo- 
rcasca.

21,55 Planeta se grăbește. 
Film documentar de 
montaj.

22.30 Teleglob : Heidelberg — 
Film documentar.

22,50 Telejurnalul de noapte.

-----♦-----

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Trustul de construcții căi ferate 

Grupul de șantiere Turnu Severin B-dul Republicii nr. 53 
TELEFON 2063

ANGAJEAZĂ
pentru șantierele din Petroșani, Cimpulung, Cieeu — AdjutI și Orșova, următoarele categorii 
de salariați :

1. MUNCITORI CALIFICAȚI
— zidari tencuitori și pietrari
— dulgheri
— fierar-betoniști
— instalatori sanitari și caloriferiști
— mineri tuneliști

2. PERSONAL T. A.
— 1 șef de secție utilaj-transport
— 1 șef sector economic
— 1 inginer mecanic
— 4 contabili
— 6 gestionari
— 6 maiștri constructori

Condițiile de angajare pentru personalul T.A. sint cele prevăzute de II.C.M. 2 383/1969 
și H.C.M. 914/1968.

Șantierele asigură, pentru toate categoriile de salariați:
— cazare gratuită, la grupul social;
— permise C.F.R. pentru salariați și membrii familiei;
— 3 mese contra cost la cantină;
— permisii legale pentru vizitarea familiei, la 45 zile, pe cheltuiala șantierului;
— indemnizație șantier conf. II.C.M. 1 853/1959.
La șantierul Petroșani, pentru loturile de pe defileul Jiului, se acordă în plus 1 treaptă 

de salarizare muncitorilor și o clasă «le salarizare maiștrilor;
— sporiți de vechime conform II.C.M. 914/1968.
La angajare sint necesare toate actele legale care se aduc la sediul fiecărui șantier 

din localitățile arătate mai sus, sau la sediul Grupului de șantiere C.F.R. Turnu Severin.

JOI 13 MAI

PROGRAMUL 1 ; 6,00 De la 
6 la 9,30; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Sport; 
9.00 Buletin de știri; 9,30 Odă 
limbii române; 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Muzică popu
lară din Banat; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,05 Potpuriu de mu
zică ușoară; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Cîntare pa
triei; 12,00 Diana Ross și for- 
nația The Supremes; 12,10 
Un interpret și rolurile sale;
12.30 Inlîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14.40 
Dorul meu și-.tl mîndrei mele 
— muzică populară; 15,00 Bu
letin do știri: 15,05 Tribuna 
radio: 15,25 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 16,15 Pre
lucrări corale; 16,30 Muzică 
ușoară; 16.50 Publicitate ra
dio; 17,00 Antena tineretului;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20.00 
Tableta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 In
terpret i de muzică populară; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Bi
juterii muzicale; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport;
22.30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de sea
ra: 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6,00 Estrada nocturnă. 
(Buletine de știri la orele! 
2,00; 4,00; 5,00).

Mica 
publicitate

Cumpăr Trabant 601. Tele
fon 1958 Petroșani, după o- 
ra 16.

ClND TE APROPJI QE CURBE, 
•ÎNCRUCIȘĂRI SI RAMlFlGAJII DE 
GALERII. SAU CIND OBSERVI 
PERSOANE DE-ALUNGUL TRA
SEULUI DE TRANSPORT, MICȘO
REAZĂ VITEZA Șl STRIGĂ i

„ft TEN'T I'E" !
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...Tilford C. Gaines, vice
președintele Comisiei relați
ilor monetare din cadrul Ca
merei de Comerț Internatio
nal. a declarat în cadrul ce
lui dc-al 23-lea Congres al 
C.C.I.. desfășurat recent la 
Vicna, că dolarul ar putea fi 
devalorizat in termen de cel 
mult doi ani. „In ca: de ur
gentă” — aprecia același ex
pert —, o devalorizare a do
larului, care să nu afecteze 
pre ful aurului, dar care să 
antreneze o schimbare a pa
rității monedei americane în 
raport cu alte monede, ar pu
tea fi decisă in orice moment.

...după șase luni de la apa
riția sa, publicafia pariziană 
.Politique Hcbdo" cunoaște 
serioase dificultăți financiare. 
De curind, a fost lansat un a- 
pel pentru salvarea publica
ției, in care se arată că este 
nevoie de o listă de subscrip
ție prin care să se stringă 
suma de 200 milioane franci 
vechi, sumă absolut necesară 
continuării apariției acestui 
săptăminal de comentarii po
litice.

..generalul Nguyen Cao Ky 
s-ar fi întreținut la Saigon 
cu doi membri ai Congresu
lui american — Morgan Mur- 
phic și Robert Steales — în 
legătură cu problema consu
mului de droguri printre sol- 
dații americani aflafi în Viet
namul de sud. După cum s-a 
constatat, circa 30 000 de mi
litari americani consumă la 
ora actuală stupefiante.

...fostul ministru francez 
Edgar Faure va întreprinde, 
după îndeplinirea unei misiuni 
încredințate de U.N.E.S.C.O. 
în Statele Unite, o vizită in 
Chile, in calitate de .trimis 
special" al postului de radio 
„Europa l", pentru a realiza 
o emisiune a rubricii „In 
inima evenimentelor"; Edgar

$[
SPUKE Pe scurt • Pe scurt ® Pe scurt

Faure va fi prima personali
tate politică din Europa oc
cidentală care il va intilni pe 
președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, după insta
larea sa in funcția de șef 
al statului.

...douăzeci de deputați con
servatori s-au decis de cu
rind să voteze impotriva a- 
derării Marii Britanii la Pia
ța comună, deoarece .cei șa
se* refuză să revină asupra 
deciziei din octombrie pri
vind exploatarea comună a 
tuturor zonelor de pescuit. 
Dacă Londra va fi primită in 
Comunitatea Europeană, va
sele de pescuit ale țărilor 
membre și-ar putea arunca 
plasele și in apele teritoriale 
engleze. După părerea depu- 
taților conservatori, apele bri
tanice sint mai bogate in 
pește decit cele continentale.

...Banca Franței ar fi pre
gătit un ciclu de trei filme pe 
care intenționează să le pună 
in mod gratuit la dispoziția 
universităților și institutelor 
politehnice și bancare. Cele 
trei filme, cu o durată de 
25 minute fiecare, sint inti
tulate „Moneta" (o scurtă is
torie a diferitelor forme de 
monede), .Acoperirea masei 
monetare" și .Politica mone
tară".

...Vizitind Chile, compozito
rul și militantul politic Mikis 
Teodorakis a declarat : „A- 
preciez unitatea dovedită de 
forțele progresiste in jurul 
personalității lui Salvador 
Allende, și, dacă această uni
tate va fi păstrată, nu va 
exista mijloc de a învinge 
poporul chilian".

...insula Culebra din Marea 
Caraibelor (la est de Porto 
Rico) nu va mai servi drept 
poligon de trageri pentru 
trupele marinei americane. 
După 13 ani de proteste re
petate, cei 726 locuitori ai 
insulei au reușit să-l deter
mine pe ministrul american 
al Apărării, Melvin Laird să 
promită că va înceta exerci
țiile militare in insulă pînă 
in iunie 1975.

...cheltuielile palatului Bu
ckingham, reședința londone
ză a reginei Elisabeta și a 
familiei sale, s-au soldat in 
cursul ultimului an fiscal cu 
un deficit de 100 000 lire 
sterline. Publicind știrea, zia
rul .Sunday Telegraph" a- 
daugă că, pentru a acoperi 
deficitul înregistrat in peri
oada 1970—1971, regina An
gliei a făcut apel la veniturile 
personale care-i revin ca du
cesă de Lancaster.

La Muzeul de artă din o- 
rașul finlande/ Lappccnrânta. 
principal centru economic din 
Cardia, a avut loc deschide
rea expoziției „București — 
capitala României”. Manifes
tarea este organizată de A- 
sociația de prietenie Finlan
da—România, în colaborare 
cu Muzeul do artă din Lap- 
peenranta.

Lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 12 (Agerpres). — In 

ședința din 11 mai a Comitetu
lui pentru dezarmare de la Ge
neva, a luat cuvîntul șeful de
legației Canadei. G. Ignatieff, 
care s-a referit la unele aspec
te ale interzicerii experiențelor 
subterane cu arma nucleară. 
Reprezentantul canadian a pro
pus organizarea la 30 iunie, a 
unei ședințe neoficiale a Comi

Dezbaterile din Consiliul
Economic și Social al O ,N. U.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a luat în 
discuție raportul secretarului 
general al O.N.U., U Thant, 
privind aplicarea tehnicilor de 
calcul electronic la dezvolta
rea și cooperarea internațională 
în acest domeniu. Raportul, pri
mul de acest fel în activitatea 
O.N.U., a fost elaborat ca ur
mare a unei inițiative a Ro
mâniei la sesiunea a XXIII-a a 
Adunării Generale a O.N.U.

Delegațiile Franței, S.U.A.. 
U.R.S.S., Libanului, Noii Zeelan- 
de, Pakistanului au comentat 
în termeni favorabili recoman
dările conținute în raport.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul țării

© © ® ® • •

© Prințul Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, a 
propus prințului Suvanna Fuma 
primul ministru laoțian, insta
urarea încetării focului în Laos 
imediat după suspendarea ne
condiționată a bombardamente
lor americane asupra întregu
lui teritoriu al țării.

© Uniunea sindicatelor vest- 
germane a dat publicității o 
declarație în care își exprimă 
îngrijorarea față de ritmul ac
centuat al creșterii prețurilor 
în Republica Federală a Ger
maniei. Declarația precizează 
că, în luna aprilie, prețurile au 
crescut, în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului 1970, 
cu 4,8 la sută.

• Postul de radio pakistanez 
a anunțat că la 11 mai, trupe
le guvernamentale au preluat 
controlul asupra întregii regiuni 
Chittagong din Pakistanul de 
est. Forțele guvernamentale — 
a precizat postul de radio — 
au ajuns pînă la extremitatea 
sudică a regiunii /Chittagong.

@ La Panmunjon a avut loc 
cea de-a 390-a ședință a se
cretarilor celor două părți din 
Comisia militară de armistițiu 
din Coreea, convocată la cere
rea părții R.P.D. Coreene. Re
prezentantul R.P.D. Coreene a 
protestat în mod hotărît împo
triva introducerii ilegale în 
zona demilitarizată a unor ti
puri de armament și a unui 
mare număr de trupe comba
tante ale S.U.A., fapte care 
constituie încălcări flagrante a- 
le acordului de armistițiu .și a 
cerut ca armamentul și perso
nalul militar respectiv să fie 
retrase din zona demilitarizată.

Convorbiri 
chino- 

vietnameze
PEKIN 12 (Agerpres). — 

Ciu En-Iai, membru al Comite
tului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
a purtat convorbiri cu o dele
gație a Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, condusă de 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
aflată în vizită la Pekin. Con
vorbirile relatează agenția Chi
na Nouă, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de unitate fră
țească și prietenie militantă în
tre părțile chineză și vietnameză.

Biroul politic al C.C. al P.G. 
Chinez a oferit un banchet în 
cinstea delegației din R.D. Vi
etnam. Luînd cuvîntul Ciu En- 
Iai a felicitat cele trei popoa
re ale Indochinei pentru mari
le victorii repurtate în războiul 
împotriva agresiunii S.U.A., pen
tru salvarea națională.

cnjwaiL££W«i»fa

tetului, l i care să fie discuta
te, cu participarea cxperților, 
posibilitățile de detectare 
și identificare a exploziilor 
subterane cu arma nucleară cu 
ajutorul aparaturii seismologi- 
ce. In cadrul ședinței propuse, 
ar urma să fie luate în dezba
tere și posibilitățile unor schim
buri internaționale de informa
ții seismologice, care să ducă 

noastre la O.N.U., ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a e- 
vidențiat rolul științei și teh
nologiei moderne în dezvolta
rea națiunilor, necesitatea întă
ririi cooperării internaționale în 
acest domeniu, contribuția pe 
care o pot aduce O.N.U. și or
ganismele sale în această di
recție. Perfecționarea și utiliza
rea ordinatoarelor și tehnicilor 
de calcul pentru dezvoltare, ale 
căror efecte pozitive sînt una
nim recunoscute, trebuie să 
preocupe într-un grad sporit 
familia organismelor O.N.U. 
Raportul secretarului general 
pune, pentru prima dată, în 
fața comunității internaționale 
problema cooperării în acest 
domeniu. Concluziile și reco-
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@ India a acceptat oferta de 
bune oficii a Elveției pentru 
soluționarea problemei evacu
ării personalului înaltelor Co
misariate indian și pakistanez 
de la Dacca și respectiv, 
Calcuta — a anunțat la Delhi 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe. 
Potrivit agenției Reuter, purtă
torul de cuvînt indian a men
ționat că hotărîrea țării sale 
a fost comunicată înaltului co
misar pakistanez.

© Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, a examinat marți, în 
cadrul unei reuniuni cu coman
damentul forțelor armate egip
tene, aspectele militare și poli
tice ale crizei din Orientul A- 
propiat — relatează agenția 
M.E.N. El a făcut, totodată, o 
expunere asupra rezultatelor 
întrevederilor pe care le-a a- 
vut cu secretarul de stat al 
S.U.A.. William Rogers și cu 
adjunctul acestuia, Joseph Sisco. 
„Noi, a declarat președintele, 
am expus interlocutori'or 
punctul nostru de vedere, pe 
care l-am anunțat public. Sînt 
în curs contacte între diverse 
părți, între care și Statele U- 
nite“ — a adăugat el.

@ La Roma s-a anunțat ofici
al că ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Aldo Moro, va 
face o vizită oficială în Finlan
da între 19 și 22 mai.

Congresul ordinar al Par
tidului Muncitoresc (de guver
nământ) din Norvegia, ale cărui 
lucrări s-au desfășurat la Oslo 
timp de două zile, s-a pronun
țat pentru sprijinirea intențiilor 
guvernului norvegian de a pro
ceda la recunoașterea diploma
tică a R-D. Vietnam.

R, D. GERMANA : Instruirea politehnică constituie o parte integrantă a sistemului so
cialist de educație din R.D.G.

In foto : Două eleve de la un liceu din Stargard lucrînd Ia o combină pentru car
tofi, în timpul cursurilor politehnice. *

Steacju/ roșu

la realizarea unui sistem accep
tabil de verificare și control. In 
încheiere, V. Ignatieff a subli
niat necesitatea și urgența in
terzicerii experiențelor ev» arme 
nucleare sau termo-nuclcare.

Ln cadrul aceleiași ședințe, 
un grup de delegații a propbs 
organizarea, la 7 iulie, a vaci 
alte ședințe neoficiale a comi
tetului, cu participarea exper- 

mandările conținute în raport 
ne îndreptățesc să apreciem că, 
din acest moment, problema 
calculatoarelor electronice este 
înglobată în preocupările per
manente ale mecanismului 
O.N.U., a arătat reprezentantul 
român. Organizația Națiunilor 
Unite dispune de posibilități 
multiple a căror utilizare poate 
contribui la dezvoltarea coope
rării în acest domeniu, la asi
milarea de către țările în curs 
de dezvoltare a tehnicilor dc 
calcul și la aplicarea acestora 
la procesele economice. In con
tinuare, reprezentantul român a 
reliefat preocupările actuale ale 
țării noastre pentru crearea u- 
nui sistem național informațip- 
nal.

@ @ © © ©

© Potrivit unei știri din 
Washington transmise de agen
ția France Presse, lansarea lui 
„Mariner-9" spre Planeta Mar
te ar putea avea Ioc după 20 
mai. Dacă totul se va desfășu
ra conform programului, „Ma
riner-9" va avea nevoie de șa
se luni să ajungă la Planeta 
Marte.

- © Agenția France Presse a- 
nunță din Rawalpindi că Pa
kistanul a primit favorabil o- 
ferta de bune oficii a Elveției 
în vederea reglementării pro
blemei evacuării personalului 
înaltului Comisariat pakistanez 
din Calcutta și al înaltului Co
misariat indian de la Dacca.

© Noua operație de trans
plantare a inimii, efectuată luni 
la spitalul Groote Schuur din 
Capetown de o echipă de me
dici condusă de Christian Bar
nard, s-a desfășurat în condiții 
cu totul neobișnuite. Inima pa
cientului Dirk Van Zyl a înce
tat să bată in timpul anesteziei. 
Pentru reanimare, medicii au 
recurs la masajul cardiac și 
șocuri electrice. Incidentul a im
pus prelungirea operației care 
a durat în total opt ore.

Se menționează că starea pa
cientului Dirk Van Zyl ar fi 
satisfăcătoare. Identitatea dona
torului nu a fost dezvăluită, 
precizindu-se doar că este vor
ba de un metis în virstă de 29 
de ani, decedat în urma unui 
accident de muncă.

© Marți a sosit la Budapes
ta Javier Torres, ministrul o- 
crotirii sănătății al Boliviei, in
formează agenția M.T.T. 

ților, pe tema prohibirii arme
lor chimice și biologice.

Cele două propuneri au fost 
adoptate prin consensul mem
brilor comitetului. Polriv:t a- 
cordului intervenit, lucrările se
siunii de primăvară a Comite
tului de la Geneva vor fi în
cheiate la 13 mai. Ele urmea
ză să fie reluate la 29 iunie 
1971. *

TOKIO
Expoziție 

„București - 
capitala 

Bomâniei44
TOKIO 12. — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : In capitala Japoniei s-a 
deschis miercuri expoziția „Bu
curești — capitala României", 
organizată de I.R.R.C.S. și de 
Asociația de prietenie Japonia— 
România, în colaborare cu Liga 
U.N.E.S.C.O. din Japonia și cu 
firma „Mitsubischi Electric Co".

La vernisaj, Hiroshi Kai, se
cretarul general al Ligii 
U.N.E.S.C.O din Japonia, a 
subliniat că expoziția va con
tribui Ia promovarea prieteniei 
și la dezvoltarea relațiilor din
tre Japonia și România. Amba
sadorul român la Tokio, Iosif 
Gheorghiu, a evocat istoria o- 
rașului București, evidențiind 
dimensiunile dezvoltării sale 
contemporane.

Puternic 
cutremur 

de pămînt 
în Turcia

ANKARA 12 (Agerpres). 
— Un puternic cutremur de 
pămînt a zguduit în cursul 
dimineții de miercuri orașul 
și regiunea Burdur, situate la 
aproximativ 600 kilometri 
sud-est de Istambul. Potrivit 
primelor informații provenind 
din zona sinistrată, cel puțin 
60 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte cîteva sute 
au fost rănite. Primul șoc 
mai puternic, înregistrat de 
Institutul seismologie din 
Upsala (Suedia) ca fiind de 
gradul 6,3 pc scara Richter, 
a fost urmat de o serie de 
seisme mai ușoare. Acestea 
au provocat distrugerea a 
circa 70 la sută din clădirile 
orașului Burdur, cu o popu
lație de 30 000 de locuitori, 
și au întrerupt legăturile te
lefonice cu satele vecine. Cu
tremurul a afectat, de ase
menea, vilayetele Isparta, 
Denizli, Ușak, Afyon, Konya 
și Antalya.

Guvernul turc a luat mă
suri urgente, trimițînd la fa
ța locului mai multe unități 
militare și organizînd acțiuni 
de prim ajutor. Trei miniș
tri s-au deplasat în zona si- 

-nistrată.

Alvarado : 
„Lupta 

poporului 
peruan este, 
în esența ei, 

antiimpe- 
rialistă“

LIMA 12 (Agerpres). — In 
discursul inaugural al celei de-a 
12-a adunări anuale a guverna
torilor Băncii interamericane de 
dezvoltare (B.I.D.), care se des
fășoară la Lima, președintele 
Republicii Peru, Velasco Alva
rado, a înfățișat cîteva din o- 
biectivele guvernului său în 
procesul de transformare a ță
rii. Destinul Peru-ului — a a- 
rătat președintele — este legat 
de cel al altor țări care luptă 
pentru a se elibera de domina
ția străină. Lupta poporului pe
ruan este, de aceea, în esența 
ei, antiimperialistă. Țelurile a- 
cestei lupte constau în elibera
rea țării de toate formele de 
dominație străină, de exploata
rea economică, de presiuni și 
amenințări de toate genurile.

In continuare, președintele a 
subliniat dorința țării sale de 
a stabili relații construc
tive cu toate statele. El 
a relevat că ..guvernul 
peruan este gata să accep
te sprijin financiar din străină
tate, dar numai în condiții com
patibile cu procesul care are 
loc în Peru. Timpul exploatării 
nelimitate a bogățiilor peruane 
în beneficiul exclusiv al inte
reselor străine a trecut defini
tiv", a declarat președintele 
Velasco Alvarado.

Ședința extraordinară 
a Bundestagului vest-german

BONN 12 (Agerpres). — Reu
nit într-o ședință extraordinară, 
Bundestagul vest-german a exa
minat măsurile adoptate, în ul
timele zile, de guvernul R. F. 
a Germaniei în domeniul finan
ciar, precum și rezultatele re
centei reuniuni de la Bruxelles 
a Consiliului Ministerial al 
C.E.E.

Ministrul economiei, Karl 
Schiller, a prezentat o decla
rație a Cabinetului în care a 
subliniat că „hotărîrea de a 
institui un curs fluctuant al 
mărcii vest-germane a fost a- 
doptată în vederea descurajă
rii intrărilor de capitaluri și, în

In momentul de față, ame
ricanii sint sondați pînă-n 
pinzele albe și nu poți ieși 
din casă fără ca cineva să 
te întrebe ce crezi despre 
un lucru sau altul.

Acum cîteva zile, a trebuit 
să merg Ia New York In 
timp ce-mi aranjam scaunul 
și mă pregăteam să ațipesc, 
insoțitoarea de bord îmi în
tinse un chestionar : — „Sîn- 
teți drăguț să completați a- 
cest chestionar al companiei 
noastre ?" Am aruncat o pri
vire la întrebări. „Sinteți 
mulțumit de serviciul nos
tru ?" ..Cite băuturi cumpă
rați ?" „Ce culoare preferați 
pentru portbagaje ?" „De ce 
ați ales compania noastră ?"

Am completat cu multă 
sirguință chestionarul Mai 
tirziu ajuns la hotel, am 
găsit in cameră, pe noptieră, 
un alt chestionar. „Conduce
rea vă va fi recunoscătoare 
dacă veți răspunde la urmă
toarele : ați găsit camera u- 
ranjată tind ați intrat ? E- 
rau suficiente prosoape in 

Săpunuri ? Cit de des 
baie?" Etc., etc, 
renunțat lu prînz pen- 
putea completa corect 

După ce l-am 
ieșit

baie ? 
faceți

Am 
tru a
chestionarul, 
lăsat la director, am 
uitîndu-mă după un taxi. O 
fată drăguță cu un magneto
fon pe umăr și îmbrăcată 
intr-o fustă mini s-a apro
piat de mine și a spus: — 
„Sinteți amabil să răspundeți 
la cîteva întrebări în cadrul 
unei anchete privind turismul 
Ia New York, făcută de com
pania noastră ?“

— „Sînt foarte 
am încercat eu să scap.

— „Oh, nu va dura decit 
o clipă. De cit timp așteptați 
taxiul?“

— „Doar de cîteva clipe. 
Iată unul", am spus.

— „Vă rog, domnule. Mai

grăbit",

— '■ ■ - ■■■■................... ...... ...  . . . ,
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JAPONIA : In Japonia, lupta împotriva poluării mediului 
înconjurător cunoaște o toi mai mare amploare, industria pro
ducătoare de echipament antipoluant începînd să-și asume un 
rol vital.

In foto : Tot în Japonia a fost realizată conducta desti
nată să absoarbă fumul rezultat din procesele de sudură.

primul rînd, a celor america
ne, în scopuri speculative". Fă
ră a preciza un termen al va
labilității hotârîrii asupra cursu
lui fluctuant, Karl Schiller a 
relevat că o asemenea măsură 
a fost necesară întrucît afluxul 
de dolari a cuprins R.F.G. în
tr-un termen scurt și a trebuit 
să se ..acționeze energic și ra
pid”.

Referindu-se la reuniunea de 
la Bruxelles, ministrul vest- 
german și-a exprimat regretul 
în legătură cu divergențele 
persistente între „cei șase" în 
problemele monetare și cu ne- 
realizarea unor „succese palpa
bile”.

am cîteva întrebări de pus".
— „Grăbiți-vă" am implo

rat-o.
— „Cu ce ocazie la New 

York ?"
— „Mai multe reuniuni”.
M-a oprit înainte de a pu

tea face semn cu mina unui 
taxi și a continuat : — „Ce 
vă supără cel mai mult la 
New York ?

de Art BUCHWALD

FOILETON
— „Să răspund unui son

daj in timp ce încerc să o- 
presc un taxi".

— „Nu mai am de pus de
cit 20 de întrebări. Cînd mer
geți la plimbare prin New 
York , priviți vitrinele ?" Etc, 
etc.

Am reușit să scap de ea. 
pînă Ia urmă, dar atunci nu 
a mai trecut nici un taxi, 
așa incit a trebuit să plec 
Pe jos spre locul de întil- 
nire. După vreun kilometru,
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Răspunzînd criticilor formu
late de opoziția creștin-demo- 
erată față de măsurile guver* 
nului (Rainer Barzel a repro
șat că țara a fost atrasă într-a 
criză monetară), cancelarul 
Brandt a precizat că, „în rea
litate, este vorba de o criză a 
dolarului, și nu de o criză a 
mărcii". Referindu-se la reu
niunea de la Bruxelles, Willy, 
Brandt, ca și ministrul Schiller, 
a recunoscut că „cei șase” nu 
au reușit să ajungă la o po
ziție comună față de criza mo
netară occidentală determinată 
de „maladia dolarului*.

cuam fost oprit de un om 
o mapă sub braț care m a 
întrebat : — ..Icrtați-mă, ce 
credeți, primarul Lindsay se 
descurcă mai bine, mai prost, 
sau la fel ca înainte ?“

— Nu știu, nu sînt din 
New York. Eu locuiesc la 
Washington".

— „Washington ?". A scos 
un alt formular din mapă : 
— „Ce credeți, președintele 
se descurcă mai bine, mai 
prost sau la fel ca înainte ?

— „Ce însemnă asta ?" am 
întrebat. ..Prima dată mă în
trebați despre Lindsay, apoi 
despre Nixon".

— ..Nu spuneți nimănui, 
mi-a șoptit. Lucrez la două 
agenții de sondaje în același 
tim p ".

Am încercat să-l ocolesc, 
da*- mi-a blocat drumul. — 
„Așteptați, dacă nu doriți să 
vorbiți despre chestiuni poli
tice, eu lucrez și la o anche
tă a unei companii de inves
tigare a pieții în legătură cu 
țigările de foi cu gust de cio
colată".

Am luat-o la fugă, dar el 
m-a urmat și, astfel, am cău
tat refugiu într-o biserică de 
pe Fifth Avenue. Serviciul 
divin tocmai lua sfîrșit. Un 
preot, s-a apropiat și mi-a 
înmînat o filă tipărită pe ca
re scria: „Pentru a face ca 
serviciile noastre de după-a- 
miază să fie inai folositoare, 
sinteți atît de binevoitor in
cit să ne spuneți dacă sîn- 
Mi • (A) implicat sufletește, 
(B) realizat pe plan spiritu
al, (C) mulțumit de bucăți
le muzicale alese de organis- 
tul nostru și dacă aveți o 
priveliște bună spre altar •»"

Am completat formularul 
și am ieșit. Omul cu mapa 
mă aștepta în fața bisericii: 
„Ce-ați spune dacă tni-ați 
împărtăși gindurile dv. des
pre șorturi ?"


