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Cu dotarea actuala, cu cheltuieli 
materiale mai mici ABATAJELE 
POT PRODUCE MAI MULT

Miercuri dimineața au sosit în 
Capitală tovarășii Tvietin Miatovici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
președinte al C.C. al U.C. din Bos
nia și Herțegovina, și Luka Sol- 
dici, locțiitor al șefului secției pen
tru relații externe a C.C. al U.C.I., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită 
noastră.

Gara de

UNDE SE TERMINA CA
LIFICAREA MUNCITORI

Ziarul nostru a ini
țiat împreună cu con
ducerea Combinatului 
carbonifer Valea Jiu
lui, la indicația Comi
tetului orășenesc 
partid, dezbaterea : 
dotarea actuală.

de 
Cu 

______ , cu 
i'lieltuieli materiale mai 
mici, abatajele pot pro
duce mai mult. Ați re
ținut probabil din nu
mărul de ieri părerile 
unor ingineri și maiștri 
din sectoarele de pro
ducție referitoare la 
necesitatea îmbunătăți
rii sistemului de cali
ficare al muncitorilor 
mineri (includem în a- 
ceasta categorie toți 
muncitorii din subte
ran).

’ Să" luăm probele la 
rînd. Calificarea mun
citorilor mineri se face 
acum după STAS: se 
pregătesc pentru cărbu
ni, - sare sau mine- 
rjțyri... nesărate. E a- 
ceeași situație în Va
lea Jiului ca și la Fi- 
lipeștii de Pădure sau 
la Ocna Șugatag. Că

de, minerul valorifică 
toate bogățiile ' subso
lului !...

Dar să nu mai vor
bim de asta (sperăm 
că C.C.V.J. s-a sesizat 
și a sugerat forului tu
telar unele măsuri). Să 
vorbim despre ce face 
minerul după ce s-a 
calificat și a primit di
ploma respectivă. Cu
nosc mineri, destul de 
mulți, pe care nu-i poți 
schimba cu unii maiștri 
de factură mediocră. 
M-aș opri la Gristea 
Aurel, si David Ioan 
de la E. M. Aninoasa, 
la Petre Constantin de 
la E. M. Lupeni, Sores- 
cu 
E. 
că 
pe 
nu 
ce 
să
țile tehnice ? 
fiindcă nu

Șl UNDE

Nord, oaspeții iugo-

vor
prietenească în țara

invitația
a sosit în Capitală, în schimb

C.C. al P.C.R., mier-

De(inător a patru distincții de fruntaș în întrecerea 
socialistă, lăcătușul Latkulic Francisc de la preparația 
Petrila se reafirmă în producție.

Iată-I în clișeul nostru (primul din stingă) alături 
de alți doi tovarăși de muncă, executînd repararea 
unei șaibe de acționare.

Cu planul trimestrial îndeplinit

O excursie

Consțantin de la 
M. Uricani pentru 
ira-i pot—emimera 
toți. De ce aceștia 
bat pasul pe loc, de 
sînt la curent, ca 
spun așa, cu noută- 

Ei sînt, 
există șe-

I. MIRZA

(Cont. în pag. a 3-a)

Exploatările miniere 
Lupeni și Uricani

Minerii de la exploatarea carboniferă- din Lupeni, 
"cea • mal-mare ■ unitate producătoare de cărbune coc- 

sificabil din țară, au raportat ieri îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe primul trimestru al anu
lui. Pînă la sfîrșitul lunii martie, colectivul minei are 
posibilitatea să extragă și să expedieze cocseriilor 
din țară mai mult de 10 000 tone de

Tot ieri, au anunțat îndeplinirea 
trial și minerii din Uricani.

De remarcat faptul că la 
un randament de 1,670 tone 
mare randament realizat pe

cărbune, 
planului

mină s-a

trimes-

această 
cărbune pe post, 
bazinul Văii Jiului.

obținut 
cel mai

plăcută și utilă
împreună cu un numeros 

grup de elevi de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani am 
participat la o excursie pe 
traseul Petroșani — Deva — 
Hunedoara — Alba lulia. Am. 
avut prilejul să parcurgem? 
frumoasele șosele ale regiunii 
noastre și să vizităm locuri 
și așezări istorice care ne-atu 
impresionat și îmbogățit cus 
noștințele. Vizitarea, la Hu
nedoara, a castelului Hunia- 
zilor, construit pe temelia u- 
nei mănăstiri de către familia , 
Corvinilor a constituit pentru 
noi o mare curiozitate. La De
va ruinele cetății de pe care 
am admirat panorama capi
talei regiunii noastre ne-a lă
sat o impresie de neuitat. 
Alba lulia (Apulum), vechi 
centru administrativ al Daciei 
Romane, am vizitat-o cu emo
ție. Acolo am văzut locul, 
unde au fost închiși conducă
torii răscoalei țărănești, Horia, 
Cloșca și Crișan. In muzeu am 
văzut apoi mărturii de seamă 
ale trecutului glorios de luptă 
al poporului nostru.

Pe tot parcursul excursiei 
ghidul, care a însoțit autoca
rul O.N.T., ne-a dat explicații 
amănunțite cu privire la im
portanța istorică și economică 
a locurilor pe unde am trecut.

Excursia a fost frumoasă și 
utilă.

ANDREI TIBERIL 
elev — Petroșani

slavi au fost întîmpinafi de tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești, și membri ai ambasadei.

Șl Al P. C. BULGAR
cun
de experiență, o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist Bul
gar, condusă de Goran Anghelov, 
membru supleant al C.C. al P.C.B., 
șeful Secției Comerț și Industrie 
Alimentară a C.C. al P.C.B. La Gara 
de Nord, delegația a fost întîmpi-

nată de Simion Bughici, membru 
al C.C. al P.C.R., Nicolae lonescu, 
adjunct de sef de secție la C.C.
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

(Ager>pres)

Itt întreprinderile Văii Jiului

Posibilități
de colectare 
a fierului

și șan- 
de co- 

îndepli- 
trimes- 

sub

Un fenomen întîlnit frecvent la 
multe din întreprinderile 
tierele Văii Jiului : planul 
lectare a fierului vechi e 
nit abia în ultima parte a
trului sau chiar se rămîne 
plan. Un tur de orizont prin in
cintele întreprinderilor și șantie
relor, prin galeriile sectoarelor 
miniere subterane te pune în fața 
unei situații, paradoxale : pe de o 
part® abundență , fierului vechi, 
iar pe de altă parte sărăcia cifre
lor care exprimă cantitățile de 
fier vechi colectate și ridicate de 
I.C.M.

Iată numai un colț al ijicintși 
minei Petrila, lingă Centrala ter
mică : zeci și zeci de tone de tu
buri vechi de ieraj, șine îndoite, 
vagonete de mină degradate și 
alte rămășițe de utilaje stau nes
tingherite de multă vreme. Ace
lași aspect la mina Cimpa II, în 
jurul puțului auxiliar și în incinta 
Piscu la mina Aninoasa, precum 
și la celelalte exploatări miniere. 
Pe șantierul Petrila, lîngă blocu-

Aspect de la schimbul de experiență desfășurat la Petroșani în zilele de 27, 28 și 29 martie, la care 
au participat maiștri instructori de la școlile profesionale și liceele industriale aparținîud de Ministerul 
Minelor.

In discufia

grupei

sindicale

Deservirea
călătorilor

mari

rile I 1, I 2, pe șantierul Vulcan, 
în spatele blocurilor D 11 și D 12, 
la Lupeni, în jurul blocului A 1 
— cantități mari de capete de fier- 
beton, părți de utilaje degradate 
continuă să rămînă în părăsire. Nu 
mai puțin fier vechi există pe ga
leriile exploatărilor. Pe unele ra
mificații ale orizontului IX de la 
mina Aninoasa, adevărate depozite 
de elemente de susținere, unele 
noi, altele degradate, cutii și tre
nuri de. roți pentru vagoneti. tuburi 
de asfca j etc. Fier vechi la tot pa
sul pe multe galerii dfe exploată
rilor miniere.

Victime ale neglijenței și proas
tei gospodăriri, aceste mari canti
tăți de fier vechi cămin departe 
de circuitul economic, lipsind ast
fel economia națională de canti
tăți însemnate de metal. Fierul 
vechi constituie un element indis
pensabil al genezei oțelului în 
uzinele noastre siderurgice și co
lectarea lui în vederea aprovizio
nării din plin a oțelăriilor 
tuie o importantă sarcină 
să contribuie la realizarea 
derilor planului cincinal
meniul dezvoltării economiei.

In lumina acestor cerințe apare 
mai evident caracterul dăunător 
al neglijării acțiunii de colectare 
a marilor cantități de fier vechi 
existente în unitățile Văii Jiului. 
De cele mai multe ori, colecta
rea fierului vechi rămîne o ches
tiune de voluntariat și adevărul 
este că nu în puține < azuri unii 
secretari de comitete U.T.C. cum 
sînt cei de la minele Petrila, Ani
noasa și alții se mărginașe la de
clarații de intenții, la promisiuni 
privind colectarea fierului vechi.

Amînarea la nesfîrșit a colec
tării fierului vechi, provoacă mari 
pierderi. Coroziunea diminuează în 
continuu aceste cantități de me
tal, le depreciază. Pe de altă parte 
gospodărirea incintelor exploatări
lor miniere, înfrumusețarea lor 
nu este posibilă, atîta vreme cit 
fierul vechi e pretutindeni prezent.

Socotim necesară evaluarea și 
inventarierea fierului vechi din

consti- 
menită 
preve- 
în do

^Continuare in pag. a 3-a)

Printre localitățile din Valea 
Jiului. care au cunoscut în ultimii 
ani' o dezvoltare deosebită se nu
mără și orașul Vulcan. Dezvoltarea 
întreprinderilor precum și crește
rea rapidă a numărului de locui
tori a făcut să crească și activita
tea din stația C.F.R. Vulcan, 
fiecare zi, sute de vagoane sînt 
cărcate și descărcate, iar mii 
locuitori ai orașului călătoresc
cele 12 trenuri de călători pe dis
tanța Vulcan — Lupeni, Vulcan — 
Petroșani și mai departe.

Pentru satisfacerea cerințelor 
publicului călător, colectivul sta
ției Vulcan acordă o atenție deo
sebită modului de deservire. Ince- 
pînd cu conducerea stației, conti-

In 
în
de 
cu

*
nuînd cu impiegații de mișcare, 
casierii de bilete și mărfuri, cu 
magazionerii și acarii, se constată 
o grijă permanentă pentru a con
tinua îmbunătățirea condițiilor de 
deservire a publicului călător.

Zilele trecute, în cadrul unei șe
dințe sindicale, colectivul stației 
C.F.R. Vulcan a analizat felul cum 
salariații din această unitate se 
preocupă de buna deservire a pu
blicului : călător. Au fost scoase în 
evidență rezultatele frumoase ob
ținute în această direcție pînă în 
prezent. In același timp au fost 
criticate aspectele negative. Prin
tre cei ce au luat cuvântul se nu
mără și Hușanu Simion — im
piegat de mișcare, Qrigore Irina

— casieră de bilete, Paniu Dumi
tru — magazioner, Hațegan Ni
colae, șeful stației și alții. Ei au 
criticat faptul că unii casieri nu 
eliberează bilete la cererea călăto
rilor și au uneori o atitudine ne
politicoasă față de aceștia. De a- 
semenea, unii magazioneri nu au o 
comportare tovărășească față' de 
clientela căii ferate, obligînd pe 
unii solicitanți să se întoarcă acasă 
cu coletele pe care le prezintă 
pentru expediere pe motiv că... nu 
sînt suficient de bine ambalate. In

Ion CRIȘAN
R.C.M Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

Această a doua parte a 
„Ghidului muzical" consacrată 
diferitelor genuri ale muzicii 
instrumentale miniaturale cu
prinde în eontinuare alte pie
se mici des îhtîlnite în prac
tica muzicală. Dintre acestea, 
uzi ne vom ocupa de : seherzo, 
humoresca, barcarola, noctur
na, capriciu și .fantezie.

SCHERZO-UL tin lirhbă ita
liană — glumă) este o piesă 
instrumentală, scrisă intr-un 
tempo foarte rapid, avind uh 
ritm precis și antrenant și un 
caracter capricios.

Prin creația lui Beethoven, 
sehefzo-ul cunoaște o mare 
dezvoltare, constituind partea 
a lll-a în cele mai multe din 
sonatele și simfoniile sale. In

MICA
ENCICLOPEEiE 
TEHNIGO-
$ T11N ȚIFICÂ

Laser Gii acțiune 
continuă

tin fftip âe cercetători din Vat- 
joviâ â realizat recent uh laser eu 
fcțiune continuă. Undele lumtnbâ- 
*e de aceeași lungime, care apăr 
IR tubbl ticului laser și sînt te- 
ftSetate flg o serie de oglinzi, for- 
msază lift mănunchi de faze care 
ies în exterior. O cărămidă pust 
lâ făță fasciculului de faze șe în- 
fierbîntă, iar o bucată de letnh! Se 
âpfinde instantaneu, r-r cirului de 
faze invizibil, cu un diâifieiru de 
aproximativ un centimetru, atihge 
t> idtapdfatură de circa 15 000 de 
ffitde. Puterea tisului laser este de 
200 vrâți. El este ufiiil difi țâuțifiele 
tipufi de acest fel realizat în Eu; 
retpi.

Cfisfale de metal 
de puritate absolută

Uri gtup de fizicieni dih Harkov 
âii reușit să obțină uh cristal de 
weifram sub formă de fir, de o 
pufitate absolută, care aste de tel 
jtațih zece ori mâi rezistent de
bit oricare alt metal cuhoscut de 
tehnica contemporană. Materialul 
creat de fizicienii sovietici rezistă 
lh o sarcină de 230 de tone pe 
cehtiihetfu pătrat, in timp ce re
zistența otelurilor cele mai bune, 
cunoscute în prezent, nu depășește 
36 de tone pe centimetru pătrat.

Ih eâdftil primei șefii de ekpte- 
flȘfițe efectuate de cercetătorii did 
Hătkov au fost obținute peste 20 
dd cristale de metal de puritate 
absolută.

Iniagini de pe Lună 
și de pe Pâmînt 
luate de sateliți
Administrația națională pentru 

jBÎoblethele aeronautice și cercetâ- 
tbâ Spațiului cosinie (N.A;S.A,) a 
dăt publicității o fotografie a iit- 
fiii, înregistrată la 22 februarie de 
satelitul „Lunar Orbiter-3‘‘, de la o 
depărtare de 56 kilometri. Clișeul 
Kpfdiifiiă d vedete a Until crater 
Slabi ti situat in Marea Furtunilor. 
N.A.S.A. a publicat, de asemenea, 
e vedere a Californiei, luată de la 
b înălțime de 35,9 kilometri de eM- 
tre satelitul american „A.T.S.-l", 
lănsat în decembrie 1966 de la Cape 
Kennedy.

afară de calitatea de a fi tina 
din părțile cofnponente ale 
unei lucrări, seherzo-ul apare 
la e&mpozttorl ca Schubert sau 
Chopin ca o creație de sine 
stătătoare. Serise pentru pian, 
sehtrzo-urile lui Chopin sint 
luerăți de o rară frumusețe, 

HUMORESCA este denumi
rea unei piese instrumentale 
înrudite eu seherze-ul, avind 
caracterul de smer, de glumă.

GHID MUZICAL
MINI A TURĂ 
instrumentala (n±
itebâată, ea de pildă la 

Sehu/năfih, ea are un earac-i 
ier tnai bomple±, fiind aleu- 
tlittă dlntrrp.fi șir de Hpisdfâe 
th cohfinui foarte vdfiai, al
teori fiâ Rahrhdtiihov, Dvorak

NOTA

CE SĂ FAC I
Cartierul meu se numește 

impropriu iivezenl. Fiiiidâă a- 
parține PdffbȘtfiiiiilui șl hu Li- 
veieniior. E un edttidt hoit cu 
blocuri Moderne și Urile. Ce 
Să fad I Dar spd|iiib dititre Blo
curi t Ce să făt?! Ele sint ea 
toate Spațiile vdrzi (nti știu db 
ce le spune ăss iartta] din lu- 
ffiea dfașelor aedstui pămlnt. 
Vă afirn Că Șl k Roma, clă
dită in decurs de 15 de seCoie,. 
ețtistă Spații între clădiri. CC 
să fac !

lh cartierul itieti totul e 
IdtiJ. Ce să fac I tafg și lar
ghețe. I.C.O. a pus cutii (cbn- 
tfă cost) pentru gunoi. I.C.O. 
le lasă să le ridice altcineva. 
Și hiflilie neobtăzăte, neridl- 
tate dă Hiulte iile, zboară dill 
aceste cutii și-mi pătează fața 
CartlăfulUi. Ce să fac ! Aici sC 
tâc șl ceva deittolărl lâ unele 
bărăct din fdsta „orțțâtiizare ' 
a Șanliettiliii db bdhstfticțli și 
s-alt adtis thteva dtilăje pentru 
a „ploniba" găurile din asfal
tul uftbf străzi. Har ri-ain Vă
zut, mai nou plantat, nici un 
brad, deși cartierul tinjește du
pă ășa ceva. Ce să fac!

La 2t martie toate calenda
rele din liuhe spuii că în Eu
ropa a venit pritnăVăra. A- 
ceasta este, consider pe drept 
cuvînt, o mare greșeală. Ce 
să fac! iii cartierul tneU lu
crurile se petrec și iafiiă, și 
vara după un calendar ventil, 
la lei ci in întregul oraș 
tt&șafii. Ah ce să lat-! 3ă-l bat 
pe uhii...

1. M.

COPIA TATÂLUI
copilul este Hgiiiiââ ta cane pă

rinții se reflectă întoctaai, cu de
fectele și calitățile lor. Această a- 
firrriație am putut-o verifica încă 
o dată acum cîteva zile.

Plecasem să fac o vizită unei 
prietene bare locuiește îfitf-uhiil 
din blocuri de curînd construite 
în orașul nostru.

Urcînd scările rhi-a fost dat sc: 
asist la ei scenă penibilă. Un copil 
de 12-13 eni pleacă în oraș. Vecina, 
o femeie în vîrStă. zărindu-1, î-a 
întrebat cu o voce biîndâ :

— Unde mergi, Petrică ?
— Să cumpăr țigări babacului.
Contrariată de exprimarea aces

tuia, vecina a îndrăznit totuși să-i 
roage, să-i facă un serviciu :

— Dacă tot mergi în oraș, nu âi 
vrea să-mi cumpeH și mie uh 
pachet de unt ?

Pe cînd băiatul se pregătea șa 
răspundă, s-a deschis smucită ușa 
apartamentului unde locuiește Pe- 

etc.) nu depășește sfera Uttei 
miniaturi spiritualei UșVtite.

BARCA ROUĂ eSte O piesă 
instrumentală, de tiblebl eu ith 
iiis&thptinitfthent legăhdt Ufff&c- 
teristie. Ea e dMVdtd diit tin- 
teCele populare die gondolie
rilor venețieni. De obicei, 8M- 
răroia fie sugerează atmosfe
ra unei plimbări CU bdrCtt 
țCeatkOvski sau F. fdeitdel- 
sohn-Bartholdy). Citeodată însă

befbâî-did aftajk propbrftl tm- 
pli eH id Pf. Chopin.

NS&WflNAi th special hi 
efe&țid eofiipotitvrilot râfhati- 
flei) CSie O ptesS e&râeter 
lifte, plină de duioșie, capa
bilă să exprime setiilmenlt- 
pStfuft^Bioare. Ea se caraete- 
riteaes priftlr-a targa canta
bilitate șl uneori prezintă șt 
episoade Contrastante furtu
noase pline de pasiune (Ff. 
Uhopin):

CAPftfCfU sau căpriceid 
desemnează o piesă ihstrumeh- 
tătâ eUracteriiătă prin UrtU-

NU MAI E ZAIMJBA ! PRIMAVAttA A VENIt Șt PE DEPItgUl JIULUI

tflefl și ih pragul ei a apărut tatăl 
acestuia, foarte revoltat, strigînd 
la Vecină :

— Ce, copilul meu e hamalul 
dumitale?! Vrei să-l încarci cu pa
chete ? N-ai decît să-ți cumperi 
Mfigiiră ! Apoi, întorcîndu-se către

PĂRINȚI $1 COPII
Petrică, cu fața radiind de satis
facție. i-a zis :

— Du-te, puișorul tatii, las-o în 
pace și să n-o mai saluți (II).

Triumfător, Petrică trecu prin
fața vecinii strîmbînd din nas.

Peste cîteva zile, întîmplător, 
l-am întîlnit din nou pe Petrică. 
De data aceasta în autobuz. Stătea 
in apropierea șoferului. Pe scaunul 
de lingă el o bătrinică. ' Aceasta, 
văzîndu-1 pe Petrieă lîngă ea, a în
drăznit să i se adreseze : 

rfHte tfăSătiiri neașteptatei o- 
tăgltiăle, ptihe de Surpriză. Hi 
moți frecvent, capriciile se 
desfășoară intr-o thiȘcdre Pi
ddle, cu rltfhuri S'pttitiUild. klh 
Hit Intrat ifiSă și ih sferă lite
raturii muzicale de PirlUOzi* 
tate. Un exemplu concludent 
în acest sens îl constituie ce
lebrele eupncii ale lui Paga
nini, pagini de virtuozitate 
sclipitoare.

FANTEZIA, ești o piesă 
muAeulu eu o strueiura libe
ri, produs nemijlocit ai in
spirației eompo^itorului, cUrS 
nu-fi impune respectarea stric
ta a unei anumite scheme for
male. tn fantezie predomina, 
ii bele itial multe ori, carac
terul tîe improvizație, pe ba
za unei teme fixe, proptit sau 
luate de ia uh alt compozitor, 
Âeesț gen frebvent fol&slt in 
Se&blul dl XlX-lea și-a găsit 
udtpți lh cbnipozitom Ft. 
Pistei, IV. A, Moiart, N. Fdgd- 
hini, P. Surusate și ulfii.

ititmeti numărul miniaturi
lor ihtilnite ih literatură mu
zicală universală este mure, 
analiza lor amănunțită ține de 
competență profesioniștilor. 
Hat Chhtmșterea în linii mari 
ă achstof veritabile perle mu- 
ifbhle este indispensabilă pen
tru cultura generală a fiecă
rui om etvilizat.

Prof. teodora JURCA

—= Copile, te F0g du-te ptaă lâ ta
xatoare și ia-mi un bilet (culoa
rul eră complet liber).

Ce, sînt hamalul tiumitale ? 
Bine că nu te cunosc, că altfel nu 
te mai salutam de aici încolo.

AceSt răspuns a țn-ovocât indig
narea mai multor persoane. Au 
început Să-i atragă atenția că nu 
e frumos cum se poartă. O tînără 
de lîngă el i-a spun :

— Asa te învață tatăl și mama 
ta ?

Petrieă h-a răspuns. S-a îmbuf
nat. La prima stație a coborît. De 
pe scară, însă, a ținut să mal spu
nă cîteva cuvinte ;

— Păcat ca nu este tata cu mine. 
V-ar arăta el vouă !

In autobuz au urmat di8cu|ii 
pline d& ihdighâre și atlUifâfe la 
adresa copilului., Dar oare e de 
vină numai Petrică ?

Petrică nu este principalul și a- 
devăratul vinovat. Copilul, după

p5CĂRĂRILE 
TURISTICE 
ALE 
BANATULUI

Sus, pe Semenic, în mănoasa 
Cîiflpie â tiadEitutai) p« tllstira Du
nării, ă Venit priffiăvâfd. Pirul tei>. 
bii a încolțit de-a binelea, iar apele 
bătrîfltiltii ’ fluviu. tteseâtaȘdte de 
plutele de gheață, se prăvălesc 
pâreă mai tinerește prin cihgâtdâ- 
reâ Ebtțilof ae Fief. Sbsește vre
mea excursiilor Iubitorilor de dru
meții, care vor poposi pe aici, li 
S-âtî pregătit ndl itinehetrii. Tra
seele au puncte de oprire lă ffiilssSe 
și în alte locuri istorice care vor
besc despre strămoșii noștri, în 
î*6chl Centrd itldlistflale legate de 
începuturile topirii ihetslultii pe 
aceste meleaguri, construirea pri
mei locomotive cti aburi și a pri
mei căi ferate de la noi, între 
©raviță și Aftihă Turiștii pot ve
dea Timișoara, primul oraș din 
Europa care a foltjȘit ctirefltUl e- 
lectric la iluminatul public, uzina 
de pe Mureș uride s-ă(i hâscilt 
primele strunguri românești, cu 
clădirea celui mai vechi teatru, 
unde a jucat și o trupă a lui Pas- 
CHlIy, avînd ca suflbur pe Emines- 
cU. Să urmăritn un asemenea tra
seu. De la Reșița, drumul eh șer
puiește spre Anina ne duce, după 
o cale de 20 km, la peștera Co
marnic, una din cele mai mari re
zervații speologice din Român fc». 
Colonadele și candelabrele de cal-, 
car modelate în forme ciudate, 
dau frîu liber imaginației. De aici 
drumul ne poartă spre o altă așe
zare a Banatului : Rușchița, unde 
imensele lespezi de marmură aduse 
la lumina zilei de meșteri pietrari 
dau locurilor ceva din frumusețea 
albă a Romei antice.

Pentru a ajunge aici, străbatem 
e parte din pitoreasca natură a 
văii Timișului, pe panglica de asfalt 
a șoselei Timișoara-Caransebeș. In 
apropierea comunei Jupa, mărturii 
de piatră milenară : urmele zidu
rilor vechiului castru roman „Ti- 
biscum“. Alte documente de piatră, 
dăltuite-n stîhcă pe vîrf de munte, 
sînt și ruinele cetăților ttiCdiCValh 
de la Șiria și Șoimuș, din înălți
mea cărora privirea cuprinde o par
te din panorama vestitelor pbd- 
gorii ale Kîinișului, Lipovei și 
Aradului.

Alte itinef-arii turistice băhățene 
Se îndreaptă spre Herculane, spfe 
pădurea de arbori exotici de la 
Bazoș, spre Poiana Narciselor de 
lingă satul Iaz, spre pădurile de la 
Șarlota și Săvîrșln, lâ marginea 
cărora zburdă în bătaia soarelui 
căpflbâre și cerbi Idpătari. Pline 
da farmec sînt șj călătoriile cu va- 
pdrul de la Orșova spre Ostrovdl 
de la Moldova Veche și spre noua 
cetate â luminii de Ia Porțile de 
Pier.

Turiști, frumusețile Banatului vă 
așteaptă !

VIOI OR MtlRfiȘAN 
corespondentul Agerpres 
pentru legiunea Banat

7

cum Se știe, îșl copiază părintele 
atît în bine cit și în rău. Petrică 
se crede lin băiat isteț, dai' este 
complet greșit educat. Oare ii era 
greu să mal aducă o dată cu ți
gările șt un pachet de unt ? Dar să 
se fi dețflâSMt pînă iâ tâxtttdare 
jîehirU â seFVi o ferheie în Vîi’Stă ? 
NU. Ce Va zice tatăl lui dacă îfitr-o 
zi, cînd își Va trimite fiul după 
vreo cumpărătură, vâ auzi :

— Ce, sîfit hamalul duffiităle ? 
Cutrtpără=ți singut I...

Nu este tîrziu îtlcă, pentfu eh 
Petrică să se poată îndrepta. $i 
aceasta numai dacă tatăl își va da 
seama că procedează greșit. Con- 
tinuînd astfel, cttm a început, ta
tăl Va observa cîndva ră odrasla 
pe care si-o „educă" este îlh om 
ursuz, nepoliticos, un om care nu 
se va obosi nici o dată să-i dea o 
mină de ajutor la nevoie. Deci, a* 
tenție părinți !

DORINA SAVU 
înVățgteare la Șeoala generală 

tir. 4 Lupeni

dlntrrp.fi
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NOUA SECRETARA DE PARTID
9-au tmpllHlt (tei iții 48 cîntf 

ttegdan And ffliincegte Ia de- 
petltul de lemne. La icuri 
timp aupi venirea *i alei * 
fost aleasă ca secretară a or- 
guuMfta flg pâFtia.

In urmă cu trei ani, activi
tatea ia depozit nu deCurgeă 
prea bine. Mai ales de la sec
toarele productive veneau desd 
reclamații despre neritmicita- 
tea in aprovizionare, despre 
faptul că se cerea lemn de d 
anumită dimensiune și se firi» 
mltea alta. Cauza principală a 
acestor lipsuri era faptul că 
în sector se manifesta o mare 
fluctuație de efectiv și că Șe
ful de sector obișnuia Să fo
losească metode de comandă 
în relațiile cu oamenii.

După alegerea ei ca sCCfe- 
tară, tov. Bogdan s-a ocupat 
ÎW ptlntul riiid de ifcBttnttăți- 
tea activității otgaHfedHIli de 
patfid, de creștet» prestigiu
lui atestfeia. Pe șeful Se Sector 
îl cunoștea de mulți ani și 
simțea că va fi dificilă O 
schimbare a sa, știindu-1 ent 
orgolios. Dar mai știa despre 
ei C» este uh tefcftteîah capa

DESERVIREA 
CALATORILOR

I (Urmare din pag. i)

numeroaăe câztlri. cîftd cetâțșanul 
se adresează doriduterii slâțtei, co
letul este totuși priftîlt pefitril â fi 
expediat.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în stația Vulcan, pentfu 
mai bufia Deservire a publicului 
Călător, pe baia propunerilor pre
zentate în adutiărea sindicală, con
ducerea stației a hdtărîf ea elibe
rarea âbonâftientdleir lUfiare de că
lătorie sâ se efectueze Mllilie Intre 
Orele 7-19) avizarea ttiărfurilbf că
tre destifiatati să ăe facă ifhediat 
după sOSlrea acestora Ifi Stație» res
pectiv îndată ce s-a primit preâ- 
vizafea. S-a hotă rit totodată IrilbU- 
nătâțirea activității la rtiagâzla de 
mărfuri și mesagerie, precum Și 
crearea unor condiții optime ch
ior ce așteaptă trenul, prin âsigh- 
rareâ unei curățenii corespunză
toare îti sala de așteptare, servi
rea mai rapidă eu bilete de călă
torie etc.

PRONOEXPRES
r La tragerea concursului special 

Pronoexpres din 29 martie ah foSt 
extrase din urnă următoarele nU- 
mfete :

Extragerea 1: 4 32 34 25 28 23. 
Mutnefh de rezetvfi: 16 10; 
Extragerea a 11-0 , 38 16 25 2 3 10. 
Nuiriefe de rezervă , 20 1. 
Extrageri păiitfu premii supli

mentare :
A: S3 44 43 4 3 42 30.
S: 13 2 21 47 22 18 9. 
C: 11 9 31 17 18 15 4.

. D : 38 2 15 25 42 16 20.
X Fond de premii ;

Extragerea 1: 1 923 460 lei.
Extragerea a Il-a : 1 368 132 tei. |

Unde st termină calificarea 
muncitorilor mineri și unde începe
(Urmare din pag. 1)

dința cît de mică lă 
(care să nu fie invitați. 
Sînt fruntașiI Aici află 
despre problemele ma
jore care Se plin iii 
fâjă unităților noastre 
ecOHoinice, despre prd» 
blemele tehiiico-drgdtiR 
zaibtice la ordinea ti- 
lel și-și formează — de 
ce să iiu tecuhoaȘtetn 
— till hâgaj de CUlioș- 
tinte de politică eco
nomica care ar face 
cinsle oricărui cadru 
mediu telinic, ingine- 
rest. In abatajele lor, 
nu-și neglijează pregă
tirea profesională, do

vadă, minerul șef de 
brigadă David Ioan de 
lă E. M. Anlhdasa Ca
re este inovator îh ce 
privește folosirea plasei 
metalice în abatajele 
tu tavall fals.

Se puhe întrebarea 
ce facem cu ceilalți 
muilrilbri mineri, care 
deoCdindâtă tUi sînt 
IfUfitaȘi si cate s-eu 
tiptil ia cele învățate 
in cursurile de califi
care (și la cele de» 
prinse în practică țț. 0e 
ei( conducerile tehfiteB- 
adfninistrative, slhdteâ» 
fele, utgahizațiile U,Ț,fe. 
și chiar orgăniiățilte 
de partid se ocupă mai

bll, autât al unor IBova(i) a- 
dticiloatg de înseMUdie ecflfld- 
MH. fee multă ori ăU avut IOC 
ihWp ei «sfinți! aprinse, ajUh 
geau uneori și la comitetul de 
pKttid al minei pehtftt Aplana
ră «tefenfleler, 6t» tlfHșiril, 
șeful de sector s-a convins că 
noua «eefeiăfă este fidtBtită 
să schimbe în bine atmosfera 
de muncă «H SectOh Și s-a 
mai convins că știe să ltitrfeze 
și cu oamenii.

Azi, sectorul depozit nu 
măi constituie la mina Petrii» 
„o problemă", cum era cazul 
In urttiâ cu fcîțiva afii. Ldlfifilii 
âjtlngt la timp th mIM. KeClă- 
maflile s-ad împuținai Colec
tivul de la depozit țl se pTe 
zlntă azi ca un colectiv unit, 
in această schimbare Uri cti- 
Vttit taitiHtdf i-a aVUt de Spus 
boiul Secretată de partid. Așa 
tă nu te miri cînd șeful de 
sectori Siko Ștefani iți spune 
despre Aha Bogdan :

— Dinsa este cea care a con
tribuit la schimbarea stilului 
de muncă, al modului de â itiă 
comporta cu oamenii și ett tl 
Sînt foarte recunoscător.

PosiWMlîi mii 
ie imetlae a lutului mii

(Urmare din pâg. 1)

eadful dftllaflter earBonlfetfe — atît 
did sttbtdran Cit și de M sltpta- 
lâfă — și Stabilirea de masuri 
druterbte, tfbMgatofTi pefitrii 1‘ofitlu- 
cerite utiitățiter eu termene pre
cise, pehttu eotet-tafea Și depozita 
rea în rondițli eorespunzstdare a 
Herulul vechi; plna ia ridicarea lui 
ae către I.f.M. La toate unitățile 
care a» obligații ae pian privind 
eotecterta flerului vetfti as se a- 
rttetidjeitt fn ffibd ohllgâtoflu ram
pă pentril depozitarea și sortarea 
fierurai vtthi,

Pentru înlăturarea pierderilor de 
metale vechi prlti care se adiic 
pagube economiei naționale se 
impun măsuri privind casarea u- 
tilajeior. In mod obligatoriu casa
rea sâ fie urmată de predarea 
utilajelor vechi căthe lufcfti
care, pentru înlăturarea neglijen
țelor, trebuie efectuat ph haită unei 
evidențe.

Pentru organizațiile tf.Ț.C. tre- 
bule să constituie o sarcină de ma
re răspuhdere acțiunea de colet- 
fetee a fiefului Vechi în cadrul' tifii- 
fâțlldF și să se organizeze îfi atest 
scop acțiuni de muncă patriotică 
cu participarea întregii mase de 
tineret.

Luarea de măsuri eficiente pen
tru organizarea temeinică a ac
țiunii dh cdleetdre â fierului vechi 
va cprtatltui ufi sprijin prețios dat 
industriei siderurgice în , sporirea 
producției de oțel atît de necesar 
dezvoltării economiei naționale, 
rahtribuitid totodată la valorlfi- 
ritreă reitef-veibr interne șl buna 
gospodărire a întreprinderilor.

puțin : rfte o conferin
ță lâ club sau o parti
cipare la adunarea gru
pei sindicale. Încolo 
sînt lăsați în pace...

Aceasta este o pro- 
olemă la care nu pu
tem răspunde deocam
dată, Așteptării răspun
sul de la comitetele de 
pattld) de sindicat și 
U.1V&, de la conduce
rile tehnlcomdministta- 
tive ale C.C.V.J. $i ex
ploatărilor miiilete iti- 
tfucît îti organizarea 
ȘtiihțifiCă a producției 
și a muncii nit se poa
te merge cu jHdiătâfe 
de măotira, nuffiai eu 
cîțiva fruntași.

Prepărațid Ltipeiii. Maistrul Ealanyosi Ilie și șeful de echipă Țota 
Octavian ilriiiăfiiid 6 proba a ihediuiijf debs id fiOUă llftie IClinoltiglcă.

Metodă moderna de combatere 
a focurilor de zăcămînt

Ufla dih riietbdete tfioflei’rlfe de 
lichidare a focurilor’ endogene Cs- 
te cea prin înnătnolire. Acest pro
cedeu a pritnit o extindere largă 
in U.ft.S.S. și S.U.A. InhămbllrCa 
cotistă in introducerea în zona de 
foc a unor cantități corespunză
toare dintr-o suSpensie densă de 
ârgilă. Eficacitatea metodei ebnstă 
îri aceea că dUrata medie de stin
gere a focurilor a fdst redusă de 
peste patru ori.

Lâ ifiina Vulcan, în stratul 3 
din blocul IilI, a apărut îft luna ia
nuarie 1963 un foc de mină. După 
ăparitia acestui for întreaga zonă 
a fdst izolată prin diguri de be
ton. executate în toate căile de 
acces la zonă. Cu toate acestea în 
luna iunie 1966 s-a constatat că 
focul nu s-a stins. Pentru lichida
rea acestui fot dd mină; set’Vlciul 
de cercetare din C.C.V.J. a întoc- 
friit lift program de stingere a fo
cului respectiv prin înnăniblire în 
vederea dării în exploatare a re
zervei de cărbune înCIiise îh zonă. 
Innămolirea a îhteptit în luna no
iembrie 1966 și continuă și în pre
zent pfin introducerea amestecului 
de afgilă și apă în zorta eu foc. Ast
fel, s-au executat din subteran eu 
sondeze pneumatice poloneze 
N-N.D.-I zece găuri de sondă; cu 
lungimi cuprinse între 36-60 m cafe 
apoi au fost tubate șl cimentate 
pentru etanșare. Amestecul de ar
gilă și apă se realizează la supra

30 martie
18,00 Pentru cel rfiicl : Filmul 

„Cinci săptămîni in ba
lon".

18,10 Pentru tineretul școlar : 
Studioul pibftierilor.

18.50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Buletinul tnOteorologiC)
19,23 „Mult e dulce și frumoa

să:.." — emisiune de lim
bă română contemporană.

19,35 La ordinea zilei : Organi
zarea științifică a produc» 
țiel și a muncii.

20,00 Teleglob. Emisiune de că
lătorii geografice: „Pari
sul, între două avioane".

20.20 Program susținut de so
liști și Orchestra de mu
zică »populară a Ansam
blului folcloric „Perinitau.

20.50 „Bomboane muzicale" — 
filnl producție Defa Ber
lin.

2U20 Dicționar de personaje — 
Litera „I".

21.50 Seată de balet.
22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii. 

față eu un tflalaxor, iar tfănspdr- 
tul ffiăterialului Se face pe cbrtdtic- 
te metalice pînă la un bazin be
tonat iii subfefafi. Dlil bâziil, ftia- 
terialul este aspirat cu o pompă de 
nămol tip „Strungul" și refulat cu 
presiune în găurile de sondă. Pînă 
in prezent s-ati fhtrodus îh zOilă 
tcă. 4 500 rflt? niăterial lă b bPhcen- 
trație argilă-apâ ce oscilează în 
limitele 1:8 — 1:13. Presiunea ma
ximă înregistrată la manometru! 
montat Iii portipă ă fost de 35 at
mosfere.

Rezultatele obținute iii laborato
rul S.C.S.M. la ultimele analize ale 
probelor de gaze din zonă închisă 
arată o scădere simțitoare a con- 
țitllitului de Td (sbb 0,002’ la sută), 
fapt care ne arată că focul este în 
lichidare. Pentru reușita lucrări
lor de înnămoliră, colectivul de 
cercetare a propus includerea unui 
âdâus dfe Vâr îri niâteriălul folosit. 
In acest fel se menține âf-gila 
umedă și se. realizează o crustă 
izolantă de argilă umedă față de 
oxigen. InnărtlOlirea continuă pînă 
la umplergâ b&fflplfetă â gdilifil&f 
din zona închisă pentru a âvea Si
guranța că focul nu va fi reacti
vat după începerea eXpldâtâfli.

Aceasta este metoda cea mai e- 
flcăcâ dă lichidare â fdcitrildf de 
țriină.

ihg. Trâiâii AVRaMESCD
Câhteul de cercetări miniere 

pentru huilă d.&V.j.

PROGRAM DE RADIO
31 martir

PROGRAMUL 1: 0,25 Program
ftiuZicHl de dimineață, 6,35 Anun
țuri si muzică, 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 In ritm de vals, 7,30 
Muîieă ușoafă, 7,45 Emisiune pen= 
tru pionieri: 8,00 SUMARUL PRE
SEI, 8,10 Jocuri popularei 8,25 MO
MENT POETIC, 8,30 La microfon, 
ftlelodlâ preferată; 0,30 Sfatul me
dicului : Alimente contraindicate în 
tinipul alăptării, 9,35 Muzică popu
lară interpretată la difOflte înslfu- 
iHenle, 10,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
10,03 ClfiteCe pentru cei friici, 10,15 
Soliști și fotriiații aftistiCe de atha- 
tori difi tepiUnea Oltenia,1 10,30 E- 
MisiuNE Muzicala Pentru 
ȘCOLARI, 10,55 Recital Cbfiiei Fî- 
nățeanu, 11,20 MERIDIANE, 11,35 
Gintă Sextetul Victoria, 11,45 Doi 
interpret) ai Muzicii populare • Mi- 
riodota Nemeș și Nelu lovănescu, 
12,00 BULETIN DE $tlRI, 12,10 
Coneeft de estradă; 12,45 Clfcties- 
Iteie Alexandru Avramovici și ditto 
MdsCbli, 13,00 Varietăți muzicale, 
13,30 Intilnire cu melodia populară 
Șl interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN de ȘTIRI, 14,08 pagini vocale 
și orchestrale din muzica de estra

PO RT

S-a încheiat 
campionatul mondial 
de hochei pe gheață 
rezervai echipelor 
din grupa B
POLONIA, lacul t 
ROMÂNIA, locul II

VIENA 29 (Agefpres). — După 
zece Zile de întreceri pasionante, 
la Viena S-a încheiat Campionatul 
mondial de hochei pe gheață re
zervat echipelor din grupă „B". Se
lecționata Poloniei s-a clasat pe 
primul loc la egalitate de puncte 
(12) Că echipă României, Par cu Un 
golaveraj superlbr,

Echipa României ă avut o com
portare bună la această ediție a 
campionatelor tetlșind rezultate de 
prestigiu în fața unor echipe bine 
cotate pe plah iiiterhălibhal.

Iată clasamentul final al grupei 
„B" : 1. Poldtiia 12 puhfetd (32—13); 
2. România 12 puncte (34—'18); 3. 
Norvegia 10 puncte, 4. fugoslaViă 
7 puncte, 5. Italia 5 puncte, 6. Aus
tria 5 puncte, 7. Elveția 3 puncte, 
8. Ungaria 1 punct.

AU luat sflrsit si meciurile din > 
cădrtil gfilpei „CH. Pe primul loc 
s-a clasat echipa Japoniei, uriilâtă 
lil ofdifte de Datieniarca, Bulgaria, 
Franța si Olanda.

Ifialhtdâ JoCiitilbr Olimpice de la 
Ofânoble, bele 16 echipe talificâle 
(8 din grupa A, primele 6 dih gru
pa B. Japonia cîștltjătoafea grupei 
C șl Frâtițâ ca țară organizatoare), 
vor susține între ele meciuri de 
baraj care vor decide departajarea 
pentru grupele A și B.

BA$CM£T

amicale
lit rsirtietilallwl iimiiiiiig 
a imtnlisi in lira noima

Reprezentativa feminină de bas
chet a Australiei, care va paftiel- 
pa la campionatele moildlale de la 
Fragă, va susține Îft țâța noastră 
două meciuri amicale. In primul 
joc baschetbalistele australienee 
vm Îhtîim selecționata Româfitei. 
Meciul va avea ldc marți 4 aprilie 
la orele 18 în sala Floreasca din 
Căpltălă. A doua zi, tot în sala 
Floreasca, cu începere de lă Oțele 
16,15) oaspetele vot jlica In cOtii- 
paiiia Selecționatei noastre de 11- 
fiferet.

(Agerpre»)

da, 15,00 „Dobroge, mîndră grădi
nă" — thUZicu populară, 13,20 Â- 
nuntuti șl reclame, 15,30 Caleidos
cop muzical, 16,00 RADIOJURNAL. 
Spbft; 16,15 Din albumul meu : me
lodii de Gherase Dendrino, 16,30 
„SiăVită fii, paltie dragă" — cîn- 
tece piOnietești, 16,40 Orcliestre de 
ftiăndolitie, 16,50 Studioul tinărului 
interpret; 17,10 IN SLUJBA PA
TRIEI, 17,40 Preludii, 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI, 18,05 RĂSPUNDE
REA PERSONALĂ; 18,30 Muzică 
ușoară, 18,40 RADIOSlMPOZION : 
FAMILIA — FACTOR ESENȚIAL 
AL Formării personalității 
OMULUI, 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei; 19,35 Concert de iiielbdii 
românești, 20,00 RADlOGAZEtA 
DE SEARĂ, 20,30 Concert de me- 
lbtlli românești (partea a Il-a), 21,05 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI I, 21,30 De 
lă uri cîntee la altul, 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 „Contraste" — trio pen
tru vioară, clarinet și pian de Bela 
Bartok, 23,45 Coturi bărbătești, 
23,00 Mozaic muzical, 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.
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© comparafie 
semnificativă

GENEVA 29 (Agerpres). — Intr-lin 
raport al Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa se sublinia
ză că încetinirea ritmului de dez
voltare economică a țărilor din Eu
ropa occidentală va continua și în 
acest an. Potrivit raportului, decli
nul ritmului de dezvoltare s-a ac- 
cențuat începînd din 1965. Se a- 
preciază că acest ritm va fi în a- 
nul în curs între 3 și 4 la sută. 
Raportul relevă că, spre deosebire 
de acesta, ritmul dezvoltării eco
nomice a țărilor Europei răsăritene 
va fi de 8,4 la sută.

Creșterea producției 
de medicamente 
a Ungariei

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — In 
ultimii ani, în Republica Populară 
Ungară a sporit producția de medi
camente, mai ales a unor speciali
tăți farmaceutice moderne și deo
sebit de căutate. Astfel, producția 
de vitamină B 12 a sporit între 
1961 și 1966 de circa nouă ori, cea 
de clorocid de aproximativ cinci 
ori, producția de superseptyl de la 
92 000 kilograme la 242 747 kilo
grame. Creșterea producției de me
dicamente a permis și o extindere 
a exportului acestora în diferite 
țări.

Vizita primului ministru 

al Australiei în Cambodgia

PNOM PENH 29 (Agerpres). —
■ Primul ministru al Australiei, 

Harold Hoit, a sosit în capitala 
Cambodgiei venind de la Singa
pore. El efectuează în prezent un 
turneu într-o serie de țări din 
Asia de sud-est. Hoit va avea con
vorbiri cu șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, și 
cu alte oficialități cambodgiene.

Paii însemnați pe calea 
economice intre Bulgaria
TOKIO 29 (Agerpres). — Bulga

ria și Japonia au convenit, în 
principiu, să încheie un acord în 
domeniul navigației și să înființeze 
un comitet comun pentru proble
mele comerțului dintre cele două 
țări' — a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă, Ivan Budinov, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Bulgaria, aflat în prezent în 
vizită la Tokio. El a precizat că 
acest comitet urmează să exami
neze posibilitățile existente în ve
derea extinderii colaborării eco-

COMERȚ CU INSULE
Se face în lume co

merț cu cele mai sur
prinzătoare lucruri. Cu 
toate acestea, a vinde 
și a cumpăra insule 
este un eveniment co
mercial cu adevărat sen
zațional.

Neobișnuitul client 
este guvernul britanic. 
Tratativele pentru cum
părarea a trei insule 
proprietate particulară 
in Oceanul Indian se 
află în stadiul final. 
Reprezentanții Ministe
rului britanic al Apără
rii, care participă la 
ele, urmează să se în
toarcă în curînd la 
Londra.

SESIUNEA UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

MADRID 29 (Agerpres). — La 
Pallma del Majorca continuă lu
crările sesiunii Uniunii interparla
mentare în comisii de studiu.

Comisia pentru studiul proble
melor politice, securității interna
ționale și dezarmării a luat în dez
batere problema măsurilor con
crete ce trebuie luate pentru a 
asigura, pe plan parlamentar, apli
carea Declarației O.N.U. cu pri
vire la interzicerea amestecului în 
treburile interne ale statelor, apă
rarea independenței și suveranității 
lor. Din partea delegației române 
la acest punct, a luat cuvîntul 
Ion Iliescu, secretar al grupului 
român al Uniunii Interparlamen
tare.

Subliniind că principiul neames
tecului în treburile interne ale sta
telor constituie o condiție funda
mentală pentru crearea unui cli

A fost lansat la apă

Primul submarin 
nuclear francez

PARIS 29. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
In prezența generalului de Gaulle, 
miercuri a fost lansat la apă la 
șantierele de la Cherbourg, primul 
submarin nuclear francez „Le Re- 
doutable". Submarinul are o greu
tate de 5 200 de tone, o lungime 
de 128 metri și lățime de 10,60 me
tri. Primul submarin nuclear fran
cez va putea naviga mai multe 
luni, parcurgînd pînă la aproape 
300 000 de mile fără a se reaprovi- 
ziona cu combustibil nuclear. Du
rata unei croaziere va fi de a- 
proape trei luni.

dezvolloiii lelaliiloi
li Japonia

nomice, științifice și tehnice din
tre Bulgaria și Japonia. Una din 
formele de colaborare dintre cele 
două țări — a adăugat ministrul 
bulgar — va fi crearea unor com
panii mixte bulgaro-japoneze.

In ceea ce privește noul acord 
comercial și de -plăți pe cinci ani 
semnat marți la Tokio de repre
zentanții celor două țări, Ivan Bu
dinov a subliniat că acesta va con
tribui la dublarea în următorii ani 
a volumului schimbului de măr
furi dintre Bulgaria și Japonia. 

De ce aceste preocu
pări mercantile pentru 
bravii militari englezi ? 
Insulele Farquar, Des
roches și cele ale Arhi
pelagului Chagos, cu o 
populație de aproxima
tiv 1400 de suflete, au 
suscitat subit interesul 
strategilor britanici, și 
nu numai britanici, da
torită poziției lor stra
tegice excepționale. In 
perspectiva retragerii 
grosului lupelor sale din 
Aden, Malayesia și, e- 
ventual, Singapore, An
glia caută să-și asigure 
anumite puncte de spri
jin și de legătură în re
giuni mai puțin nevral-

gice din Oceanul Indian. 
Insulele amintite, care 
împreună cu Aldabra 
formează (deși în pro
prietate „particulară") 
așa-numitul „Teritoriu 
britanic al Oceanului 
Indian", noua colonie 
constituită in noiembrie 
1965, sînt considerate 
de militari a fi potrivi
te pentru acest scop. 
Ministerul Apărării a 
terminat recent cerceta
rea amănunțită a insu
lelor și rezultatele sînt 
acum studiate cu aten
ție. Se crede că ele ar 
putea adăposti, între al
tele, o bază britanică de

mat favorabil promovării relați
ilor de colaborare între state, in
diferent de regimul lor social-po
litic, vorbitorul a arătat că Viet
namul este locul unde se înfruntă 
azi, în modul cel mai brutal, poli
tica de forță și amestec în trebu
rile interne cu aspirațiile de inde
pendență și libertate.

Poporul și guvernul român,, a 
spus vorbitorul, condamnă cu ho- 
tărîre agresiunea S.U.A. în Viet
nam și stăruie pentru reglemen
tarea neîntîrziată a conflictului în 
conformitate cu prevederile Acor
durilor de la Geneva din 1954. In 
încheiere, vorbitorul s-a adresat 
parlamentarilor americani prezenți 
la sesiune, cerîndu-le să asculte 
glasul opiniei publice internațio
nale și să insiste pe lîngă guver
nul S.U.A., determinîndu-1 să pună 
capăt războiului din Vietnam.

Epava petrolierului
„Torrey Canyon"

LONDRA 29 (Agerpres). — Co
loane imense de flăcări s-au înăl
țat toată noaptea de marți spre 
miercuri din epava incendiată a 
petrolierului „Torrey Canyon", du
pă ce asupra lui au fost lansate 
41 bombe explozive. Șuvoaiele de 
petrol în flăcări din jurul epavei 
au continuat să se deplaseze în 
direcția vîntului. Un număr de 20 
de avioane au fost mobilizate să 
supravegheze și să „întețească fo
cul", în timp ce pe țărmul Pe
ninsulei Cornwall operațiunile de 
neutralizare a plajelor poluate au 
continuat să se desfășoare într-un 
ritm accelerat.

Dosarul Dallas

Lilly McMaines eliberată pe cauțiune
NEW ORLEANS 29 (Agerpres). 

Lilly McMaines, arestată marți la 
Omaha (statul Nebraska), ca ur
mare a unui mandat lansat de pro
curorul districtual Jim Garrison, 
care întreprinde o anchetă în le
gătură cu posibilitatea existenței 
unui complot pentru asasinarea 
fostului președinte Kennedy, a 
fost eliberată pe o cauțiune de 
1 000 de dolari. Ea este conside
rată de procurorul Garrison ca un 
martor important în acuzațiile for
mulate de el, deoarece potrivit de
clarațiilor lui Perry Russo, fost 
prieten al Lillyei McMaines, aceas
ta l-a însoțit la locuința lui David 
Fetrie, pilotul de avion găsit mort 
în împrejurări misterioase, și a 
asistat la reuniunea în cursul că
reia ar fi fost pusă la cale asa
sinarea președintelui Kennedy. La 
această reuniune ar mai fi pârtiei-

realimentare cu benzină 
a avioanelor militare Ji 
un centru american de 
comunicații.

Prețul pe care ar ur
ma să-l plătească Lon
dra nu a fost încă dez
văluit, dar se vorbește 
de cîteva milioane de 
lire sterline. Economiile 
la capitolele militare ale 
bugetului fiind unul din 
1 eit-motivele care revin 
.u insistență în cuvin- 
tările miniștr:lor*. se va 
crea oare un cap'f ol su
plimentar, să zicem pen
tru prospecțiuni geogra
fice ?

N. R.

„(fiBioalilaiea a ieieBit 
o urobilins nallnali 
a Statelor Olițe"

WASHINGTON 29 (Agerpres), — 
„Criminalitatea a devenit o proble
mă națională a Statelor Unite", a 
declarat ministrul justiției, Ramsey 
Clark. Luînd cuvîntul în cadrul 
Conferinței consacrate luptei îm
potriva criminalității, el a mențio
nat că procentul crimelor depășeș
te pe cel al natalității în S.U.A. 
Peste 600 de reprezentanți ai orga
nelor judiciare și polițienești Stu
diază posibilitatea aplicării reco
mandărilor comisiei speciale create 
de președintele Johnson, împotriva 
criminalității. Luna trecută, această 
comisie a prezentat președintelui 
un raport în care sînt inserate pes
te 200 de recomandări în această 
problemă.

m flaeari
Ministrul de interne britanic, 

Roy Jenkins, a declarat, într-o 
conferință de presă, că guvernul 
englez a luat hotărîrea de a bom
barda epava petrolierului, fără să 
se consulte în prealabil cu proprie
tarii vasului și reprezentanții fir
melor la care era asigurată nava 
pentru suma de 6 milioane dolari. 
El a precizat că această hotă- 
rîre a avut drept scop împiedica
rea vertiginoasei înaintări a stra
tului de petro] care amenința să 
polueze întinse suprafețe. Consi
derentele juridice și financiare, a 
menționat Jenkins, nu intră deo
camdată jn discuție.

pat Lee Oswald, asasinul prezum
tiv al președintelui Kennedy, Clay 
Shaw, om de afaceri din New Or
leans, și David Ferrie. Lilly Mc
Maines a infirmat declarațiile lui 
Russo, arătînd că nu a fost nicio
dată la locuința lui Ferrie, și că 
l-a cunoscut pe acesta numai în anul 
1965.

Guvernul Tailandei 
a acordat S.U.A. terenuri 
pentru instalarea de baze 
pentru rachete so l-aer

BANGKOK 29 (Agerpres). — Gu
vernul Tailandei a aprobat ca pe 
teritoriul său, S.U.A. să instaleze 
baze de rachete sol-aer. La 9 mar
tie, autoritățile de la Bangkok, po
trivit unui acord cu Washingtonul, 
au pus la dispoziția S.U.A. aero
porturile tailandeze pentru bom
bardierele „B-52". Aceste hotărîri 
ale guvernului Tailandei au stîr- 
nit, însă, o vie opoziție în rîndul 
opiniei publice, care vede în avi
oanele și instalațiile militare a- 
mericane de pe teritoriul tailandez 
nu un mijloc de asigurare a se
curității, așa cum argumentează o- 
ficialitățile, ci o agravare a peri
colului de război.

Un funicular 
de 12 kilometri

TBILISI 29 (Agerpres). — In Gru- 
zia a început construcția unuia 
dintre cele mai mari funiculare din 
lume, care va lega satul Kazbeghi 
de vîrful muntelui Kazbek (5 047 
metri). Lungimea totală a funicu- 
larului va fi de 12 kilometri. Fu
niculare mai mari decît acesta 
nu există decît în Alpii italieni ș> 
în orașul Merida din Venezuela.

La Bagdad s-a dezmințit în 
mod oficial că guvernul ira
kian ar fi dispus să intre în 
Comitetul Economic al or
ganizației tratatului central 
CENTO. In dezmințire se a- 
rată, totodată, că „dacă Irakul 
depune eforturi în direcția 
dezvoltării relațiilor cu țările 
vecine și cu alte state, aceasta 
nu înseamnă că el este dispus 
să se abată de la linia politicii 
sale șxterne".

La Pittsburgh și în alte orașe 
americane a fost pusă în vîn- 
zare, înainte de data prevăzu
tă inițial, cartea lui William 
Manchester „Moartea unui pre
ședinte".

O expediție canadiană com
pusă din opt oameni, care in
tenționează să atingă Polul 

/ Nord cu mijloace mecanizate, 
a părăsit marți localitatea Eu
reka din insula Ellesmere. Ex
pediția speră să ajungă la Po
lul Nord la jumătatea lunii a- 
prilie.

Ultima expediție care a. ati^ 
Polul Nord peste gheață a fost 
cea din 1909 a exploratorului 
american Robert Pean'.

Marți asupra regiunii cen
trale și vestice a Turciei s-au 
abătut pe neașteptate furtuni 
și viscole violente, care au pa
ralizat zeci de orașe. In cea 
mai mare parte Anatoliei au 
căzut ninsori abundente și au 
suflat vînturi înghețate, care 
au provocat întreruperea cir
culației și a comunicațiilor! U- 
nele din regiuni au fost aco
perite de zăpadă pentru prima 
oară în ultimii 87 de ani.

Secretarul general al O.N.U., 
13 Thant, a anunțat că inten
ționează să efectueze în luna 
mai o serie de vizite în unele 
țări din Europa occidentală, 
printre care Marea Britanic, 
Belgia, Suedia și Austria.

După cum anunță corespon
dentul din Saint Denis, al a- 
genției Reuter, în urma unui 
accident de autobuz 24 de co
pii au fost uciși, iar alți 32 
răniți. Autobuzul care trans
porta elevi s-a prăbușit de la 
o înălțime de 50 metri, (de pe 
un pod aflat în apropiere de 
orășelul Saint-Le din Insula 
Reunion.

La Moscova a fost inaugu
rat Festivalul literaturii sovie
tice, consacrat celei de?a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Pro
gramul festivalului, care va 
dura șapte luni, cuprinde în- 
tîlniri ale poeților și prozato
rilor cu cititorii, discuții lite
rare și altele.

Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare a aprobat cu una
nimitate de voturi trimiterea 
unei delegații în Africa și O- 
rienlul Mijlociu. Membrii de
legației, care urmează să pă
răsească New York-ul la sfîr- 
șitul lunii mai, vor examina 
situația din coloniile portughe
ze, Africa de sud-vest, Aden 
și Oman, precum și plîngerile 
populației din aceste teritorii.
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