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Conferința internațională a minerilor
consacrată securității

și igienei muncii în subteran
Duminică dimineața, în sala do 

marmură a Casei Scîntell din Capi
tală, și-a început lucrările Confe
rința internațională a minerilor, con
sacrată dezbaterii unor probleme 
privind securitatea șl Igiena muncii 
în mine.

La lucrările conferinței participă

IA CRAIOVA.

loală împotrivirea iernii, primăvara s-a slator- 
intre munții și dealurile noastre. Nu peste mult 
căuta, în ceasurile de răgaz, umbra ospitalieră a

Cu 
nlcit 
vom 
pădurilor din împrejurimi. Dar, pină atunci, să vedem
ce se pregătește pentru campania de împăduriri din 
această primăvară. Pentru aceasta ne-am adresat tov. 
inq Adrian Tatulici. șeful Ocolului silvic din Lupeni.

— Timpul pentru plantarea de puieți se apro
pie. Ce ne puteți spune despre pregătirile fă
cute in acest scop ?

— Intr-adevăr, peste cîteva zile vom începe planta
rea puieților în raza Ocolului silvic Lupeni. Pentru a- 
ceasta. avînd experiența anilor trecu ți, ne-ar» pregătit 
din timp, cunoscută fiind importanța acțiunii. Astfel, 
în mele de împădurire, s-au amenajat ghețari pentru 
puiet 1. am pregătit uneltele necesare și personalul res
pectiv. Trebuie să adaug că puieții provin din pepi
nierele noastre.

— Ce esenfe de puieți se vor planta fn acest 
an și pe ce suprafețe ?

— Anul acesta, vom împăduri o suprafață de 130 
hectare. Plantațiile se rezumă lai rășinoase, molid, 
brad, pin — specifice de altfel regiunii noastre.

— Vă mai cerem un amănunt : Care e numă
rul puieților ce așteaptă să fie plantați ?

— Peste 650 000.

— Ne puteți spune locurile unde se vor planta 
acești puiețl ?

— Cu plăcere. La Cîmpu lut Neag, pe Rostoveanu 
și Pleșa la Uricani. pe Pietroasa si Valea de F 
la Llvezeni pe Strimbuța.

— Cum s-au desfășurat pregătirile ?
— Bine. In general, brigadierii și pădurarii 

< it mult în această direcție. In mod deosebit, 1 
menționez activitatea brigadierului Scorei Ion 
durerilor Bărbăteanu Ion și Ciurea Gheorghe.

Mulțumindu-i tovarășului Inginer A. Tatulici pentru 
amabilitate, i-am urat succes în acțiunea de plantare 
a puieților din acest an.

• Rubrica SPORT

reprezentanți ai sindicatelor miniera 
din 25 de țări din Europa, Asia. A- 
frlca șl America 
este reprezentată prinlr-o delegați* 
condusă de Petre Furdui, președia- 
lele Comitetului Uniunii Sindicalei 
lor din întreprinderile industriei mi
niere și energiei electrice.

Conferința a fost salutată de Bujor 
Almășan. ministrul minelor, și de 
Ion Coto|, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România

Apoi, Leon Delfosse, secretarul 
general al Federației minerilor di» 
Franța, a prezentat raportul privind 
problemele actuale ale securității $1 
iginei muncii în mine, după cate an 
urmat discuții.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpresf
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In ziua de 20 martie, pe locatarii blocului A 5, 
de pe strada Vasiie Roaită din Petroșeni i-a aș
teptat o depeșă pe cit de ciudată, 
„originală".

La ora cind cei mai mulți dintre 
îndreptau spre apartamentele lor (a 
blocul arc zece etaje) in lilt dădeau 
veră chemate la ordine. Pe o fițuică strecurată 
cu un colt sub oglinda din interiorul cabinei 
liftului, sta scris intr-o caligrafie discutabilă: 
„Atențiune. Păstrați curățenia In cabină și mai 
spalați din cind tn cind dacă no să faceți liftul 
va fi oprit. Mecanic". Urmează o semnătură a 
cărui autor, in momentul redactării textului, -era 
impulsionat, probabil, de cele mal bune intenții.

Jurnal

Nu incercăm să puneai la îndoială utilitatea a- 
ceslor intenții exprimate in forma cea mai efica
ce de „negru pe alb", cu atit mai mult cu cit, 
intr-adevăr, interiorul cabinei liftului (in ziua 
amintită și poate și la ora cind apar aceste rin- 
duri) uvea un aspect lamentabil. Dacă ținem 
cont insă de starea drumurilor in jurul noilor 
construcții din acest cartier a! orașului, nu e 
de mirare că rămin urme de noroi in cabină. Iar 
tuptui că există o persoană (a se citi mecanicul 
de lift) care se interesează de starea curățeniei 
liftului trebuie consemnat cu semn pozitiv.

Ceea ce jenează totuși fn cazul relatat 
de ordin cu totul estetic. Am învățat să 
struim blocuri cu etaje pină la ceruri, in 
lifturile ne

(Pag. a 3-a)
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locatari se 
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Pe șoseaua Sbneria — Petro
șeni : viaductul de la Ohaba 

de Subpiatră.

vechi...

• Miri, reportaje din (ară

Legende

Legende
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haida erau 
lemn, os și

HAROLD 
ziarist

GRIFFIN 
canadișn

Locul carierei de șist este o taină 
a tribului pe care haida o păstrează 
cu gelozie.

Străinii au adus pe insulă dife- 
și aceste boli, inofensive

Rampa de încărcare a exploatării forestiere Stivei. Se 
pregătește un nou transport de bușteni de rășinoase 

pentru gaterul din Lonea.

Nu de mult, m literatura peda
gogică de popularizare s-a arătat 
că în urma unor discuții cu 92 de 
tineri care au săvirșit abateri de la 
normele de conduită socială (e 
drept, mai puțin grave), peste 20 
la sută au justificat astfel manifes
tarea respectivă: „Nu consider fap
ta mea o abatere de la cerințele 
morale", sau „Nu am făcut rău ni
mănui și nu văd de ce se alarmea
ză alții de purtarea mea; cred că 
este exagerat ce mi se cere”. Aces
te răspunsuri confirmă o serioasă 
lipsă de autocontrol șl în general, 
o șubredă autoeducație...

In societatea noastră educația co
munistă a tineretului reprezintă nu 
numai rezultatul influențelor educa
tive conjugale ale școlii, organiza
țiilor de tineret șl ale întregului 
niediu care-1 înconjoară, ci și re
zultatul eforturilor proprii îndrep
tate conștient asupra sa pentru for
marea de trăsături spirituale poziti
ve. Această activitate independentă 
privește de fapt formarea și desă- 
vîrșirea personalității prin eforturi 
proprii, ea reprezintă o educație „de 
sine, prin sine". In acest sens, re
numitul profesor Stanciu Stoian 
spunea : „Educație înseamnă culti
varea însușirilor pozitive conform 
unui ideal, sub conducerea educato
rului, autoeducarea înseamnă conti
nuarea procesului prin sine".

Auloeducațla este posibilă numai 
atunci cînd cerințele externe s-au 
transformat in cerințe

convingeri șl exigențe față de pro
pria persoană, devenind astfel ade
vărate necesități spirituale, motive 
reglatoare ale vieții șl activității. 
Prin urmare, auloeducațla este rea
lizarea relativ independentă a per
sonalității, asigurind modificarea tră
săturilor negative din comportare șl 
contribuind „din mers" la formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter.

Ing. A. SAIMAO 
lector, I.M.P.

(Continuare în pag. a 3-a)

Mașini 
de șistificare

este 
con- 
care 

lasă in cîteva secunde Ia oricare din
tre ele. Organizăm conviețuirea in armonie a 
zeci de familii in cadrul acestor imobile, plătim 
cu regularitate taxele care se percep pentru ab
solut toate serviciile care se prestează in inte
riorul și in afara blocului. Cum se justifică in 
acest cadru forma de „comunicare" amintită 
dintre un reprezentant al gospodarilor imobilu
lui și locatari?

Să nu existe oare o procedură mal „civilizată" 
de rezolvare a chestiunii in cauză ? Ce părere 
au cei chemați să gospodărească aceste perle 
ale orașului ?

RELAȚII DE COLABORARE pe circuitul 
cercetare necesități ale producției

atelierele minei Petrila 
confecționat două mașini 

de șistificare de mare produc
tivitate. Puse în funcție, s-a 
dovedit că intr-un schimb o 
mașină execută un volum de 
lucru echivalent cu cel efec
tuat în aceleași condiții de 
cea. 10 oameni. Extins, proce- 

,deul ar aduce eliberarea de 
posturi auxiliare în favoarea 
celor productive, deci o con
tribuție Ia creșterea producti
vității muncii.

Acțiunea de modernizare 
continuă a minelor din Va
lea Jiului, de aplicare a ce
lor mai optime metode de 
exploatare presupune o sus
ținută activitate de cerceta
re științifică.

In anul 1967 unitatea de 
proiectări și cercetări

huilă, de pe 
a reușit să 
teme de pri- 
pentru îmbu-

niere pentru 
lingă C.C.V.J., 
rezolve unele 
mă importantă 
nătățirea tehnologiei de ex
tracție a cărbunelui. Prin a- 
plicarea susținerii abatajelor

cu stîlpi hidraulici și grinzi 
articulate, s-au îmbunătății 
indicatorii tehnico-economici 
în abatajele cu front lung 
din straiele 3 și 5. Ca urma
re, productivitatea muncii a 
crescut la 7,8 tone/post, a- 
vansarea lunară la 37 metri 
iar consumul de lemn de mină 
a scăzut la 7—10 metri 
cubi/1000 tone. Varianta cu 
abataj frontal cu un singur 
preabalaj pe felie, experi
mentată în fază industrială 
la mina Lonea, cu bune re
zultate, este programată

fie extinsă în acest an șl 
la alte mine din bazin.

In ce privește epurarea 
apelor reziduale la prepara
tive Petrila și Lupeni, prin 
folosirea sulfatului de alu
miniu s-a obtinut reducerea 
solidului în apele limpezite 
la 10 grame/litru la Petrila 
și, respectiv, 6 grame/litru 
la Lupeni, 
respunzător 
cicluri.

Au sosit mașini de 
spălat „Alba lux" 
și frigidere „Fram“

In depozitele I.C.R.M. Petro
șeni au intrat 190 bucăți ma
șini de spălat „Alba lux", ti
pul 4 și 5 și 95 buc. frigidere 
„Fram*. Zilele acestea ele vor 
fl repartizate magazinelor de 
desfacere cu amănuntul din ca
drul municipiului Petroșeni.

ULTIMUL HAIDA
Wiliam Reed, un modest funcțio

nar de la Radiodifuziunea canadia
nă .este socotit de colegii săi un 
om ciudat. In loc să se ducă ca tot 
omul la cinema sau să stea de vor
bă cu prietenii ia un pahar cu vin, 
Reed își petrece tot timpul liber 
cioplind din șist moale cenușiu-al- 
băstrui tot felul de figurine. Șistul 
l-a adus de la compatriotii săi — 
indieni din tribul haida. Numai aco
lo unde trăiesc haida — pe insula 
Graham din arhipelagul Regina 
Charlolla — se găsește acest șist.

...Cu 200 de ani în ur
mă, cind primele coră
bii cu europeni au a- 
părut pe coastele Ocea
nului Pacific din nordul 
Canadei, mindrul și răz
boinicul popor haida număra 10 000 
de oameni. Cele 50 de mile care 
despart arhipelagul Regina Charlo
tte de continent au ferit tribul de 
dușmani.

Cei mai războinici dintre haida 
plecau adeseori la atac departe spre 
sud. pină la strîmtoarea Puget-Sound. 
In fiecare barcă, cioplită cu iscusin
ță, se aflau cîte 50 de luptători. Era 
deajuns ca locuitorii din așezările 
de pe coastă să audă strigătele de 
luptă ale tribului haida ca să fuqă 
Imediat în interiorul tării

Marea oferea tribului hrană. 
„Cind se termină strimtoarea se în-

tinde masa" — spuneau bătrînii.
Bancurile de somoni treceau chiar 

pe lîngă insulă și atunci întregul 
trib pornea pe mare: carnea fra
gedă de somon era nelipsită de pe 
masa membrilor tribului. Din pielea 
somonului el își confecționau hai
ne. Din lemnul de cendru își con
struiau bărci. Din scoarța copacilor 
Iși împleteau rogojini, frîngnii și 
coșuri.

In serile lungi de iarnă membrii 
tribului se adunau în casele obștei. 
Locuitorii din diferite așezări se

tuale, figurine miniaturale — tote
muri, linguri din scoici. Vestea des
pre arta tribului haida se răspîndea 
pretutindeni pe unde ajungeau ne
gustorii și navigatorii.

Pînă la venirea europenilor, hal
da nu cunoșteau metalul șt folo
seau numai unelte din piatră. Acum 
au cuțite de otel care le permit să 
lucreze un material nou — șistul 
cenușlu-albăstrui. Din acesta ei au 
Început să confecționeze pentru 
vînzare vestitele lor pipe și figurine 
de animale.

Foto : N. Moldoveanu

Sonda 5983 a intrat 
în funcțiune

In sciiimbul III, din ziua de 
24 martie 1968, Ia Lonea, în
spre Taia — Lunca Florii, sub 
îndrumarea maistrului de son
dă Gheorghe Moldoveanu a 
fost pusă în funcție instalația 
de foraj nr. 5 983. Scopul fo
rajului este depistarea de noi 
rezerve de cărbune tn cîmpul 
minier Lonea.

La Craiova a început con
strucția noului sediu al Insti
tutului de cercetări miniere 
pentru lignit. Laboratoarele și 
atelierele, care urmează să fie 
date în funcțiune pînă la sfîr- 
șitul acestui an, vor fi dotate 
cu aparatură complexă de cer
cetare.

Pod rulant cu 
o capacitate 
de ridicare 
de 400 de tone

Metalurgiștii de la uzina de 
construcții metalice din Bocșa, 
în colaborare cu cei de la u- 
zina constructoare de mașini 
din Reșița, au realizat un pod 
rulant cu o capacitate de ri
dicare de 400 tone. Acest prim 
agregat de o asemenea mări
me realizat în tara noastră, a 
fost proiectat la Institutul de 
cercetări și proiectări de ma
șini de transportat și ridicat 
din Timișoara. El va fl 
folosit la montarea utilajelor 
de mare tonaj ale hidrocentra
lei de Ia Porțile de Fier.

Dio
de pe 
ci nd va 

capitala 
că rar

ele

Pentru 
gospodăriile 
abonaților

Incepind din această lună, 
secția rețele Valea Jiului a 
inceput electnarea unor lu
crări avind ca scop Îmbunătă
țirea tensiunii in gospodăriile 
abonaților. In prezent, în car
tierul Carpați din Petroșeni, 
strada T. Vladimirescu din Pe- 
trila și in satul Tăul fără fund 
din Lupeni se înlocuiesc con
ductorii necorespunzători și se 
instalează transformatori 
putere mai mare.

„Intre noi, femeile
La căminul cultural din Cim- 

pa, ieri după-amiază, o briga
dă științifică a Comitetului 
pentru cultură și artă din Pe
troșeni, formată din prof. 
Krauss Septimia, medicul Neag 
Luminița și înv. Cornea Ana, 
a „poposit" în mijlocul locui
toarelor satului, cu expuneri 
interesante pe teme utilitar- 
gospodărești. Expunerile și dis
cuțiile purtate pe marginea 
lor s-au dovedit de real folos. 
In fata participantelor au fost 
prezentate apoi cîteva diapo
zitive ilustrative. Asemenea 
acțiuni „Intre noi, femeile" 
gospodinele din Cimpa au so
licitat să se mal organizeze și 
altădată.

vremea
Azi Ia ora 8 termometrul a 

indicat o temperatură de mi
nus 2 grade Ia Petroșeni, iar 
Ia Paring de minus 4 grade. 
Maximele ieri au fost de plus 
12 grade la Petroșeni și plus 
1 grad la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme frumoasă. 
Cer mai mult senin. Vlnt slab 
din sectorul sudic.

riunde iți 'îndrepți pașii 
pe meleagurile argeșe- 

ne, frumusețea neasemuită a 
peisajului natural, care-ți des
fată privirea, va fi însoțită de 
ecoul legendei, nu mai puțin 
Incintător pentru auzul cople
șit de murmurul izvoarelor 
ori de foșnetul codrilor... 
spre străvechiul oraș 
Argeș, ce-a găzduit 
curtea domnească și 
Țării Românești, pare
bate aevea, de dincolo 
veacuri, glasul plăpind al A- 
nei, zidită de „cei nouă meș
teri mari, calie șl zidari", in 
acea „Minăstire-nallă, cum n-a 
mai fost alta".

Subjugat de ecoul legendei, 
încerci să identifici, in zidul 
minăslirii, locul anume în ca
re s-ar afla trupul nefericitei 
femei, sacrificată pe altarul 
unei asemenea opere nemuri
toare. Dar, cu cit te apropii 
mai mult de vestitul edificiu, 
ecoul legendei de odinioară 
pare că se depărtează, lăsînd 
loc prezentului să-și scrie, cu 
zumzet de motoare și chema
re de sirenă, legendele sale 
izvorite din siluetele noilor fa
brici ridicate In vecinătatea 
izvorului ce s-a ivit pe locui 
tn care meșterul Manole s-a 
prăbușit sub aripile-i plăpinde 
de șindrilă

Ne Inturnăm mersul in sustd 
Argeșului, către Căpăținenl, 
acolo unde stă singuratică, 
pustie, cetatea lui Vlad Țe- 
peș, relicvă ce inspiră și as
tăzi respect. Dar dacă zidurile 
au cedat in fața timpului, in 
schimb legenda sa este încă 
vie. E o legendă care spune 
că la înălțarea cetății ar fi 
muncit ca salahori, boierii lir- 
govișleni, pedepsiți de asprul 
domnitor pentru răzvrătire.

Legenda de odinioară se es
tompează Insă In fața prezen
tului care-a țesut aici, in săl
băticia munților, o altă cetate, 
cu mult mai impresionanta — 
cetatea subterană a hidroener- 
giilor, din ale cărei „metere
ze" pornesc spre toate zările 
lumina și puterea. Așadar, pe 
aceleași locuri pline de fru
musețe, s-au creat alte legen
de, proprii zilelor noastre. A- 
desea, legendele contempora
ne, par inspirate ca și cele 
vechi, din mituri și fantastic, 
deși intreaga lor existență ex
primă o realitate incontestabi
lă. Privești in jur, acolo unde 
masivii Făgărașului au viețuit 
din totdeauna nelulburați — 
și, deodată, legenda nouă țiș- 
nește din însuși peisajul na
tural : un munte de beton a 
lost așezat de meșterii zilelor 
noastre intre alți doi munți

vizitau unii pe alții, gazdele ișî os
pătau musafirii cu cele mai bune 
mîncăruri — friptură de cerb, car
ne de urs, de vulpe, păstrată în 
gropi. Puternicii lor conducători se 
întreceau In generozitate, dăruin- 
du-și unul altuia blănuri, piei, scoi
ci, lăzi și casete sculptate. In case 
atirnau totemuri sculptate cu iscu
sință. Cei din tribul 
sculptori neîntrecuți în 
scoici.

Navele coloniștilor 
tara locuită de haida la 
apoi din ce în ce mai de- 
să cumpere de la indieni

rite boli, 
pentru europeni, au făcut numeroa
se victime în rîndurile indienilor. 
După cîteva epidenii, din tribul ha
ida nu au mai rămas decit 500 de 
oameni, care s-au așezat în două 
sate din insula Graham.
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PROGRAMUL I

Condiții pentru îndeplinirea planului de investiții existai

VOR FI REALIZATE LA TIMP.1 
NOILE OBIECTIVE INDUSTRIALE?!

Avind în vedere că ne aflăm in ultima decadă 
a trimestrului I, pentru a cunoaște stadiul reali
zării planului de investiții în acest trimestru și 
pregătirile eiectuale in scopul realizării ritmice 
a volumului de lucrări planificate in trimestrul 
II, ne-am adresat Iov. Pomplliu 
șef cu probleme de investiții în

Merfu, Inginer
cadrul C.C.V.J.

— Cu ce bilanf se va 
cheia activitatea de investiții 
a C.C.V.J., iu trimestrul I 
1968 ?

— Timpul nefavorabil și neres- 
pectarea termenelor contractuale de 
către furnizori privind livrarea unor 
utilaje, au determinat — în primele 
două luni ale trimestrului — o rămî- 
nere în
5 700 000 lei, din care utilajele re
prezintă 3 000 000 lei. Pe de altă

urmă fată de plan de

ANTIRET"

Interviu! nostru

part.-, activitatea constructorilor n-a 
avut o desf.i'ui are normală. între
prinderea eloclrc-ihc.nlaj din Sibiu 
cu toate condițiile create de noi 
prin predarea la timp a documen
tației, amplasamentelor și deschide
rea la timp o finanțării, a rămas 
lotuși în urmă cu lucrările la linia 
electrică aeriană Paroșeni — Lupeni 
— Uricani șl la alimentarea cu e- 
nergie a incintei auxiliare la mina 
Livezeni. Lucrările la podurile do

refractar românesc
nou produs

iN EDITURA TEHNICĂ

au apărut:

Constructorii șantierului 
T.C.M.M., lotul Vulcan, au 
montat și amenajat o parte 
din lucrările de 
care vor servi la 
noilor obiective
din incinta minei Vulcan, 
fotografia noastră, 
din timpul montării stației d< 
preparare a butoanelor.Zăcămintele nemeiali 

fere din România
tn lucrare sînt prezentate toate 

zăcămintele și ivirile de substanțe 
minerale nemetalifere din tara noas
tră : sulf, grafit, săruri lialoide, o- 
xizi, carbonați, sulfați (baritină ce
lestină, gips), fosfați, silicați (dis- 
ten, granali, azbest, talc, steatit, 
mică, feldspati, glauconit), chihlim
bar, șienile nefelinice. piatră ponce, 
periile, bazalte, argile refractare etc.

BENEA ȘTEFAN, FAUR E..
MANESCU M.

Susținerea cu ancore 
și toreret

considerațiiLucrarea cuprinde 
teoretice, experimentări și realizări 
legat» de susținerea cu 
toreret din tară și străinătate. Pre
zintă printre altele următoarele ca
pitole mai importante : Aspecte 
mecanica 
susțineri ; St 
puri de s: sținere ; aparate 
zilive pentru 
corale; mecanizarea lucrărilor 
ancorare; susținerea lucrărilor 
ancorare; susținerea lucrărilor ori
zontale ; susținerea lucrărilor încli
nate si verticale ele.). Susținerea cu 
toreret (aparate de proiectai mor
tar și beton ; materiale; tehnologia 
de lucru si organizarea ; lucrări de 
izolare; ancore asociate cu tor
eret ; beton proiectat asociat cu 
alte tipuri de susținere; aspecte 
lehnico-economice).

ancore și

de 
rocilor legate de noile 

iuslinerea ancorată (ți
pi dispo- 

controlul susținerii an- 
de 
de

NOTA

In 20 martie a.c. de la mina 
Paroșeni s-a anunțat un stoc 
de 200 tone cărbune 
silozurile sectorului.
mare.
qoane pentru a încărca 
-bunele. Dar... Dar nu s-a 
:<mplat așa. Au primit de la 
pr< parația Coroeșli cele 4 va
goane de cile 55 tone și nu 
an încărcat nimic. In raportul 
zilc-i. in dreptul sectorului s-a 

■ n'-ris realizări: zero tone.

în 
ur- 

sectorul a primit 4 va
că r- 
în-

brut
Ca

organizare 
realizarea 

industriale 
In 

un aspect

La fabiii.a de produse re
fractare din Baru Mare se lu
crează în prezent la perfec
tionarea procedeului pentru 
fabricarea plăcilor termoizo- 
lante, anliretasură. Aceste 
plăci se folosesc pentru căp- 
tușirea lingotierelor la turna
rea otelurilor calmate. Rezul
tatele obținute pînă în pre
zent sînt promițătoare.

Fabricarea pentru prima dată 
în tară a plăcilor „Antirot", 
care în prezent se importă, 
va aduce- pe lingă alte avan-

laje mari economii la prețul 
de cost, cunoscînd faptul că 
valoarea unei plăci importate 
este aproape dublă fată de pre
țul de cost realizat la Baru 
Mare.

De menționat că folosirea 
noului produs la turnarea lin- 
gourilor din otel 
duce la scăderea 
de turnare de la 
la 19 Ia sută în prima 
cu posibilități de reducere 
rebutului la 16 la sută.

la Dîlja și Paroșeni, aflate în ante- 
priză la Întreprinderea de construc
ții poduri și drumuri — Timișoara, 
sînt de asemenea rămase în urmă. 
T.C.M.M. Petroșcni este in restan
tă față de grafic cu lucrările 
incinta pulului de aeraj vest și 
incintelor puțurilor principale 
minei Uricani. Jn aceeași situație se 
află lucrările de la turnul puțului 
auxiliar Livezeni și de la incinta 
Mierleasa — Bărbăleni.

Aceste rămineri în urmă a lucră
rilor ne-au determinat, la începutul 
lunii martie, să facem o analiză a- 
mănuntită cu toii factorii care con
cură la realizarea planului, respec
tiv, cu conducerile sectoarelor 
investiții ale 
norii, pentru 
Tot în acest 
volumului la 
cca. 00 la sută 
măsuri de urgentare — prin dele
gați trimiși la furnizori — pentru 
livrarea utilajelor conform termene
lor contractuale.

de 
minelor și cu antepre- 
lucrările în antepriză. 

scop, pentru realizarea 
utilaje, care reprezintă 

din plan am luat

- Ce pregătiri se lac in 
vederea realizării ritmice a 
planului de investiții pe tri
mestrul II ?

— Pină in prezent am predat con
structorilor 
la sută din 
că în acest 
torano, sînt 
programele 
sector de Investiții, din care rezultă 
volumul lucrărilor miniere ce tre
buie executate, precum și utilajelor 
care vor fi montate. Pentru lucrările 
de suprafață s-a făcut, de comun a- 
cord cu antreprenorii, eșalonarea pe 
luni a volumului de lucrări ce tre
buie executate, conform prevederi
lor planului anual aprobat. Au fost 
transportate la șantiere toate utila
jele care se vor monta. Pe de altă 
parte am întocmit programe de pre
dare a amplasamentelor pentru lu
crările noi, cu cel puțin o lună mai 
înainte de atacarea lucrărilor, cre- 
indu-i-se astfel constructorului posi
bilitatea unei organizări de șantier 
corespunzătoare. Avem convingerea 
că, în urma acestor măsuri, planul 
de investiții în trimestrul II 1963 
se va realiza ritmic, executindu-se 
totodată lucrări de bună calitate.

I 
I 

u
amplasamente pentru 80 
obiectivele care se ala- 
an. Pentru lucrările sul 
în curs de aprobare 

de lucru pentru fiecare

calmat va 
rebuturilor 

25 la sută 
fază, 

a
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ANINOASA RITMICITATEA

realizării planului trebuie
adusă

Dinamica producției E.M. Aninoa
sa cunoaște o continuă creștere. 
Fată de Î967, planul producției de 
cărbune prevede în acest an o creș
tere de 20 000 tone. Sporul de pro
ducție se va realiza, in cea mai 
mare parte, pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Depășind mo
mentul critic, în ianuarie și februa
rie 1968, minerii aninoseni au pro
dus peste plan 486 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii a fost reali
zată în proporție de 100,1 la sută. 
Și totuși rezultatele nu sînt mulțu
mitoare. Planul de producție se în
deplinește în salturi, cu mari varia
ții de la o zi la alta, de la o decadă 
la alta.

Nerilmicitatea realizării planului 
afectează și calitatea cărbunelui 
produs. Depășirea procentului de 
cenușă a adus după sine rebutarea 
a 3 282 tone de cărbune. Ca o con- 
rlnzfo. sr poate desprinde faptul că

Menționăm că a doua zi s-a 
repetat solicitarea de vagoa
ne anunțindu-se existența in 
silozuri a unei cantități duble 
de cărbune: 400 tone. Cum 
vagoanele n-au putut îi încăr
cate cu tone de cărbune... fic
tive, întrebarea care se pune 
este: cine va suporta cheltu
ielile iăcute pentru transportul 
vagoanelor la mina Paroșeni 
și eventualele locații ?

Șt. K.

la linia de plutire
Aninoasa grija pentru rit- 
realizării planului nu ocu- 
cuvenit. îndeplinirea In 

i planului de producție se

la mina . 
micitatea 
pa locul 
salturi a 
datorește și faptului că în lunile ia- 
nuarie-februarie 34 la sută din bri
găzile de la abataje nu și-au reali
zat sarcinile proprii de plan. Din 34 
brigăzi care extrag cărbune din aba
taje cameră, doar 23 au realizat pla
nul. In aceeași situație sînt celelal
te abataje, unde din 18 brigăzi, 7 
au rămas sub plan. Acest lucru s-a 
răsfrînt negativ asupra productivi
tății muncii și a prețului de cost, 
producția din abatajele cameră re- 
prezentînd 42,9 la sulă față de can
titatea totală.

Efectele nerilmicității nu se o- 
presc însă aici. Din cauza număru
lui mare de brigăzi rămase sub plan, 
vitezele de avansare In abataje sînt 
reduse. Astfel, în abatajele frontale 
orizontale în strate groase, fată de 
35 m.l./lună s-a avansat cu o viteză 
de numai 02,3 m.l./lună. Pe total 
mină, fată de 39,5 m.l./lună, s-a ob
ținut o viteză de avansare doar de 
32,8 m.l./lună.

Neconcordanle apar și intre vite
zele de Înaintare, producția extrasă 
din abataje șl numărul de brigăzi 
rămase sub plan. In acest sens 
doua exemple slnt concludente: In 
abatajele frontale s-a realizat o vi
teză de avansare mai mică fată de 
cea planificată cu 7,8 la sută. Pro
ducția extrasă din aceste abataje, 
în ianuarie și februarie a fost însă 
cu 24.7 la sută mai mare decît pla
nul. cu toate că 7 brigăzi au rămas 
cu sarcinile lunare neîndeplinite. In 
abatajele cameră situația este in
versă. Viteza de avansare obținută 
este mai mare cu 3.8 la sută decît 
viteza planificată. Producția este 
însă cu 11,8 la sută sub cea prevă
zută, numărul de brigăzi rămase

sub plan fiind mai mic decît în ca
zul precedent.

Aceste anomalii sînt pe de o parte 
cauzate de nerilmicitatea realizării 
planului, iar pe de altă parte slnt 
o urmare a unei planificări defec
tuoase a Indicatorilor respectivi. De 
asemenea, se face simțită și slaba 
activitate a sectorului 111, care pînă 
în prezent are o restanță de 3 877 
tone de cărbune, productivitatea 
muncii fiind realizată de acest sec
tor în proporție de mimai 76,9 la 
sută.

Iată deci cum realizarea în salturi 
a producției influențează negativ 
întreaga activitate a minei, diminn- 
înd rezultatele obținute.

Conducerii minei i se cere o și 
mai multă preocupare în direcția 
dirijării procesului de producție la 
sectoare. Aceasta să se facă în stric
tă conformitate cu măsurile Între
prinse pentru organizarea științifică 
a producției șl a muncii și cu cele 
prevăzute In planul M.T.O. pe anul 
1968. Numai astfel rezultatele minei 
Aninoasa vor fi pe măsura eforturi
lor depuse de colectivul de aici.

R. BRADEANU

Relații de colaborare pe circuitul 
cercetare — necesități ale producției

(Urmate din pag 1)

De asriH' nea, •■a moi fost reali
zate ?i alte teme cum este de exem
plu „Studiul oportunității brichetării 
cărbunelui la preparalia Corcești". 
De menționai faptul că pentru re
zolvarea unor li-me de cercetare, în 
colectivele formate in acest scop au 
fost invitați să participe și cadre 
tehnice de răspundere de la exploa
tările miniere, realizindu-se astfel o 
mai strinsă colaborare între cerce
tători și practicienii rare aplica 
noile metode.

Jn acest an iși aș'u apta rezolva
rea un șir de alte teme. Sini in

studiu temele: „Metode de exploa
tare de mare productivitate pentru 
stratul 3". „Studiu de fundamentare 
privind îmbunătățirea metodelor de 
exploatare de mare productivitate 
pentru stratul 5", „Metodă de ex
ploatare îmbunătățită pentru stratul 
17 și 18 mina Uricani*, „îmbunătă
țirea tavanului artificial In condiții
le de presiune din straiele groase”, 
„Susținerea galeriilor cu beton pom
pat", ..Transport vertical cu descen- 
soarc elicoidale la putui orb nr. 10 
al minei Lupeni” etc. De asemenea 
se studiază „Mecanizarea c-videntei 
lehnico-operalive și contabile la ni
velul C.C.V.J., temă care prezintă

interes deosebit și are posibilități 
concrete de aplicare.

După cum rezultă din temele care 
se află în atenlia cercetătorilor din 
bazin, aportul acestora la îmbună
tățirea condițiilor de extragere a 
cărbunelui este de la un an la altul 
lot mai mare. Și e bine așa! Creș
terea eficientei economice impune 
cu prisosință îmbunătățirea continuă 
a metodelor de lucru, mecanizarea 
operațiunilor principale pentru re
ducerea efortului lizic, creșterea 
productivității muncii, si capacității 
de extracție și reducerea prețului 
de cost.

I
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I
I

A G E IV D Ai
l
l
li 

i 
i 
i
Ică. Cor 

popular 
letin n

I 
E
I

y Din planul de automatizare
La secția turbine a Termocentralei Paroșeni se mon

tează instalația electrică pentru comanda de la distantă a 
vanelor turbinelor nr. 2 și 3. Noua lucrare, cuprinsă in pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice pe 1968, va fi termi
nată zilele acestea și va asigura o mai mare precizie și 
rapiditate manevrelor de punere sub sarcină a celor două 
turbine.

y Spălare la capacitatea proiectată
Să fie prima zi de primăvară vinovată ? NU. Holărit nu. 

Harnicul colectiv de preparatori din Coroeșli a înscris în 
palmaresul său după atitea și atitea îrămintări o realizare 
deosebită. Și anume: pentru prima dată de Ia darea in func
țiune, în ziua de 21 martie, s-au supus spălării 7000 tone 
cărbune brut extras la E-M. Aninoasa și E.M. Vulcan. Pla
nul zilnic e același: 7000 lone. Să sperăm că de acum îna
inte cifra de 7000 tone va fi înregistrată în fiecare zi Ia 
spălarea cărbunelui în instalațiile Coroeștiului.

y Rețele de aer 
industrială la

comprimat și apă 
mina Livezeni

• De curînd a început montarea 
rețelei de aer comprimat între stația 
de compresoare și putui auxiliar 
din incinta principală. Cu această 
lucrare, pregătirile în vederea înce
perii lucrărilor de săpare a pulului 
se apropie de sfîrșit.

o In cadrul lucrărilor pentru 
chiderea noului cîmp mii 
Livezeni, în incinta minei 
montarea rețelelor de ap 
rea în valoare de 300 00( 
rezolva alimentarea cu a| 
obiectivelor sociale cît și 
rajului umed în subteran.

început 
Litera

lei va 
atît a 

perfo-

y Centrală termică la Uricani
La mina Uricani este în curs de execuție centrala ter

mică proprie. Amplasată în incinta minei. în apropierea com
plexului social — baie și vestiare — noua stație termică 
va furniza energie calorică atlt pentru încălzirea apei cit 
și pentru încălzirea aerului
auxiliar nr. 4 în anotimpul de iarnă. Aerul cald va împie
dica înghețarea instalațiilor puțului.

introdus in subteran prin puțul

Linia de Hotare a cărbunelui de la preparata CoroeșlL

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Pro
gram muzical de dimineață; 5,1fi 
Gimnastică; 5,25 Program muzical 
de dimineață; 5,00 Buletin de știrf; 
5,05 Program muzical de dimineață; 
5,50 Jurnal agrar; 8,00—8,25 Muzicii 
șl actualități; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri i 9,05 La 
crofon, melodia preferată; 9,30 Ma
tineu literar; 10,00 
chitară; 10,10 Curs 
teză; 11,00 Buletin 
Muzică populară cu 
șl fon Zlotea; 11,15 
ră folanda Mărculescu ; 11,30 „In

I lumea păpușilor" — muzica ușoară;
11,45 Sfatul medicului; 12.00 Muzică 
din operete; 12,22 Intîlnire m me
lodia populară și interpretul prefe
rat ; 10,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 13,30 Memoria pămintu- 
lul românesc; 13,50 Parada soliștilor 
șl a orchestrelor de muzică ușoară ; 
14,15 De ce? De 
(emisiune pentru 
le I—IV); 14,50 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
teo-rulier; 15,05 „Riușor poves 
-- emisiune de folclor; 15,15 Meri
diane; 15.45 Muzică ușoară de Radu 
Șerban ; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16.35 Con- 
ccrt-ghicitoare — muzică de operă; 
16,55 Melodii populare de pe me
leagurile transilvănene 17,15 Ante
na tinerelului; 17,35 Variațiunl șl 
fugă de Benjamin Britten pe o te
mă de Purceii ; 18,00 Buletin de
șliri ; 18,05 Caleidoscop muzical i
18.30 Radiosimpozion. Un domeniu
decisiv — productivitatea muncii 
sociale; 18,50 Jocuri populare; 19,00 
Radioqazeta de seară; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră ; 20,00 
Buletin de știri ; 20,05 Radiomaqazin 
sportiv; 20,17 Melodii românești; 
20,40 Mari cupluri ale iubirii T 
„Krimhilda si Siegfried”; 21,00 Me
tronom '68 ; 22.00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Orches
tra Dinu Șerbănescu ; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 „Pe aripile valsului"

- proqram din creația compozitori
lor Berlioz, Brahms și Sibelius;

’>.00 ..Interferențe lirice" — mu
zică ușoară; 24,00 Buletin de știri) 
0.05—5.00 Estrada nocturnă. Buletine 
de știri și nieteo-rutiere Ia orele 
1,00; 2.00 si 4.00.

Pe strune 
de limba 
de știri ;
Olga StSnescu 

Recital do ope-

de 
fran- 
11,03

unde ? De <ind? 
școlarii din < lase- 

Muzică ușoară;
me- 

.litor"

PROGRAMUL II

. Stația 351 iu. 6,45—7,00 Agenda 
bucureșteană; 7,00 „Fluieraș de fa£j 

| mult zice cu drag" — muzică popu
lară ; 7.10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 7,30 Buletin de

I știri ; 7,35 Buletin meteo-rutier;
7,39 Cîntă fanfara; 7,45 Orchestre 
de muzică populară „Orzișorul" dlA 
Roșiorii de Vede; 8,00 Din albumul 
muzicii ușoare; 8,30 Buletin d4
știri; 8,35 Opere în foileton : „Lucia 
di Lammermoor" de Donizetti; 9,00 
Muzică instrumental? șl vocală ro
manească ; 9,30 „Un cîntec pentru 
tine" — muzică ușoară ; 10,00 Bu
letin de știri; 10,30 Odă limbii ro
mâne; 11,00 Opera în foileton (con
tinuare); 11,15 Expediție pioniereas- 

Concursul nr. 10; 11,45 Muzică 
ră ; 12.00 Buletin de știri. Bu

letin meteorologic; 12,07 Varietăți 
muzicale; 12.45 Formațiile Fnrico 
Fanciotti și Florea Mihai; 13,00 O- 
pera în foileton (continuare); 13,15 
„Convorbiri telefonice pe portativ" 

- muzică ușoară; 13,30 Din cele
mai cunoscute melodii populare; 
14.00 Radiojurnal. Sport. Buletin me- 
teo-rulier; 14.08 Concert de prînz; 
15.15 Cîntă Georgeta Mihalache și 
Alin Noreanu ; 15,30 Orizont șliin- 

, tific; 16,00 Melodii din filme; 16.15 
4 Sfatul medicului; 16,15 Duete voca- 

le șl orchestrale de muzică ușoară; 
| 17.00 Radiojurnal. Buletin meteorolo- 
| gic; 17,32. Uverturi do muzicăI ușoară ; 17,50 Cîntece de Anatol

Albin; 18,00 „Așa-i jocul pe la 
noi” — muzică populară ; 18,10 Noi 
înreaistrări de muzică de cameră; 

118.40 Cîntă Mercedes Capslr și Tito 
Schipa; 18,55 Buletin de știri; 19,90 
Curs de limba germană; 19,50 I Noapte bună, copii; 20,00 Muzică 
ușoară interpretată de Bobby Win
ton; 20.15 Actualitatea muzicală;

1 20.40 Melodii, dragi melodii; 21,00 
Buletin de știri; 21.05 Teatru radio
fonic. Ciclul „Teatrul antic": Oedip

Ide Solode; 23,07 Lucrări audiate la 
tribuna internațională a compozito-

I rilor — Paris 1967. Prezentare de 
s Nicolac Beloiu (1); 24,00 „Reverie" 
® — muzică ușoară; 0,55—1,00 Bulc- 
t tin de știri. Buletin meteo-rutier.

Filme
Miercuri 27 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie: Do
sarul XII; Republica : Cei șapte sa
murai; PETR1LA: Zosia; LONEA — 
Minerul: Umbrele strămoșilor uitați; 
VULCAN: Cine vrea s-o ucidă pe 

Operațiunea 
Cultural:

Muncitoresc:
Viața

Jessie; PAROȘENI : 
Crossbow; LUPENI 
Sindbad marinarul; 
înainte de război; URICANI : 
la castel.

Calendarul Zilei
MARȚI 26 MARTIE

1918 — A murit compozito
rul francez Claude Debussy. 
(■>■22. VIII. 1.862)

1827 — A murit compozito
rul Ludwig van Beethoven. 
(n.l6.\IL1770)

1893 — S-a născut Palmiro 
Togliatti.
(nK2l.ViII.1964)

1892 — A murit poetul a- 
merican Wall Whittman. 
(n.3l.V.1819)
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STEAGUL ROȘUAGITAȚIA VIZUALALA MINA LUPENI

• Concretă • Vie • Mobilizatoare

r

De cum intri in incinta nunei Lu
peni privirea îți este atrasă de pa- 
n< - file i angajamentele de între
ce; < pe 1968. Sînt angajamente iz* 

din dorința unanimă a mine* 
hipenoni de a-și îndeplini e- 
ar sarcinile de plan și-n cel

de-al treilea an al cincinalului I Co
lectivul E. M Lupeni s-a angajat să 
extragă în acest an 20 000 tone căr
bune peste sarcinile de plan, să ri
dice cu 18 kg/posl productivitatea 
muncii, să depășească cu 295 ml lu
crările de pregătire, să obțină 675 000 
lei economii la prețul de cost. In 
vederea înfăptuirii acestor obiective, 
colectivele sectoarelor Ill. VIII. IV 
șl V s-au angajat să extragă fiecare 
între 2 000 si 8 000 tone cărbune 
peste sarcinile lor anuale de plan. 
Și colectivele celorlalte sectoare pro
ductive — 1. II. VI și IX — șl-au 
propus să extragă cite I 000 tone 
cărbune peste prevederile planului. 
Sini obiective concrete pe care har
nicii mineri lupeneni se străduiesc 
să le îndeplinească înainte de ter
men.
mica creșterii producției de cărbune 
la E. XL Lupeni pînă în 1970. sau 
vorbcsi despre necesilalea respectă
rii normelor de tehnica securității, 
ori a întăririi disciplinei muncii; în 
această direcție există chiar un pa
nou intitulat „Iată cine și cum con
tribuie la slăbirea disciplinei ex
ploatării" în care sînt criticați cu re
gularitate acei salariat! care lipsesc 
nemotivat sau întîrzje de la șut. trag 
chiulul în timpul serviciului sau se 
tin de scandaluri ele. Mergînd mai 
departe, ajungi în dreptul gazetei 
de perete „Minerul" — organ al co
mitetului de partid și al comitetului 
sindicatului. Unele articole fac cu
noscut minerilor sarcinile c

SCRISORI DE LA CITITORI ȘTIRI • REPORTAJE - din tară
„Mulțumiri"

1968, exemplified mi 
șl tehnico-organizatorice 
luate 
acestor obiectivi 
luni ale anului,

«șurile

pentru traducerea în 
încă din 

u vorbesc

politica 
an fost 
viață a 
primele 
despre disciplina muncii. Astfel de 
articole au apărut sub 
tovarășilor Raczek Ion, 
comitetului dt 
milian. setul 
cu M.

zXșadar. putem afirma cu certitu
dine că la E. M. Lupeni agitația vi
zuală este concretă, vie, mobiliza
toare.

<< mnătura 
secretarul 

partid, lng. Moiuș E- 
clorului IV, Noqres-

Petre RRFBFN

„Aș dori să-i mulțumesc pe aceas
tă cale tovarășului medic Radu Io
nel, do In Spitalul Petroșani, pentru 
modul cum mi-a pregătii fetița pen
tru operație" — ne scrie cititorul 
nostru Simionescu L. din Petroșeni. 
Iar noi am îndeplinit rugămintea ci
titorului nostru de a transmite aces
te mulțumiri.

Fără scuze!
Locatarii din blocul 6 de pe Ca

lea Brăii din Lupeni ne aduc la cu
noștința că de la începutul anului 
1968 blocul lor nu a mai primit apă 
caldă menajeră. Fiind vorba doar 
de anul 1968, socotim că scuza cu 
lipsa presiunii la apa rece, Invocată 
în alte cazuri, nu e valabilă. Condu-

Mai treceți 
și pe la Jieț

Petre din Jiet 
că în salul Jiet deși 
iluminat publică, lumină tot 

pe ulițele localității. Nu e din 
;înt becuri. Din luna 

nu mai e 
din Jiet. Locuito- 

;atului au făcut reclamați! pesle 
crezut că ar putea 

a 
șl

Legende vechi... de
Mașină electronică 
calcul la Uzinele

ne 
■xistă

Cititorul Tr3il3 
sesizează < 
rețea de il 
nu 
cauză că nn 
noiembrie a anului trecut 
lumină pe uliteli 
rli 
tot pe unde au 
afla împlinire la dorința lor do 
avea lumină. Dar degeaba. Tovară: 
de la l.R.E.IL, mai dati din cînd în 
cînd seara pe la Jiet. Poate că ne- 
văzînd... veți face lumină.

Legende
(Urmare (lin pag 1)

Alte panouri reprezintă dina-

POPICK

frumos
dar înăuntru
găunos

Minerul Vulcan 
Voința Craiova 
6280 p.d.-5927 p.d.

existentI. la pieptul muntelui arti
ficial se string, ascultătoare, riuri 
de legendă, pomenite din străbuni: 
rîul Doamnei, ccl care și-a hiat a- 
cest nume în ziua cînd Doamna 
lui Neg iu Vodă s-a aruncat de pe 
o slincii, în apele sale, zdrobindU- 
se, ca să nu devină roaba tătari
lor; aici jși încetează mersul Nan- 
dra, o altă apă, care a împrumutai 
numele de la fetișcana îndrăgostită 
de Soituz, vestit șl viteaz căpitan 
de oști. Povestea spune că voinicul 
a fost ucis mișelește înlr-o pădure 
Atunci, lata a hotăril șă-l urmeze, 
aruncfndu-sc in valurile învolbura
tului rîu.

Părăsind rula zbuciumată a Arge
șului ne abatem pe meleagurile le
gendarului Lotru.

Scăpată din slrinsoarca Pari ruju
lui, noua noastră călăuză se prăvă
lește năvalnică, adunind în calea sa 
muljime de ope răzlețe, pe care le 
poarlă in mugete spumeginde, peste 
cascada încremenită din vremea gla- 
cialiilor, prin cataracte și
gendara Țară de piatră a Lovișlei. 
Vijelios și ramificat. Lotrul 
imens arbore, cu vîrlul inăllal 
2 000 de metri și rădăcinile 
în tumultosul Olt. După cum 
menit bătrlnii, din spusele 
lor lor, printre „ramurile"

prin Ie-

fl O l autocamioane
Brașov

Pe dinafară

Mare a fost bucuria minerilor din 
Lupeni cînd au aflat că în incinta 
minei lor se va construi un nou și 
modern atelier mecanic. Zilnic, ur
mărea:.- evoluția construcției care în 
scurt timp a prins contururi. După 
ce lucrarea a fost terminată, iar 
constructorii T.C.M.M.-uIul și-au a- 
dunat sculele și-au plecat, atelierul 
mecanic a fost recepționat iar me
canicii l-au luat în primire.

In exterior clădirea avea un as
pect modem șt atrăgător. Mare șl

A. S. Cugir 
Metalul Hunedoara
1-0

Arena de popice a A. S. Minerul 
Vulcan a găzduit sîmbătă și dumi
nică întîlnirea amicală dintre echi
pa gazdă, cîștigătoare a fazei mu
nicipale a- campionatului republican 
și Voința Craiova, campioana muni
cipiului Craiova. Intilnirea a avut 
drept scop verificarea stadiului de 
pregătire a loturilor în vederea e- 
tapelor superioare și stabilirii de re
lații prietenești între cele două sec
ții. Acum două săptămîni, vulcăne- 
nii au fost întrecuți la Craiova cu 
120 p.d. Cele mai bune rezultate: 
t. Cosma Ștefan — 826 p.d.; 2. Schu
ler Bela — 809 p.d.; 3. Tunsoiu Ma
nea — 806 p.d. — toți de la Mine
rul Vulcan. De remarcat duelul din
tre jucătorul Bolog Iosif (Vulcan), 
recordman al Văii Jiului 3l jucătorul 
craiovean Șchiopitlescu Constantin, 
clasat pe locul 10 în campionatul re
publican pe 1967. Vtilcăneanul l-a 
Învins pe craiovean în ambele par
tide.

pare un
Ia 

înfipte 
au po- 
bunici- 

riului

odinloară cetele căpilani- 
care-șl tăceau dreptate cu

poposeau 
lor viteji
tlurdn de păminl". Unii dintre el 

s-ar II lepădat de haiducie, slalor- 
niclndu-sc prin aceste locuri. Se 
spune asllel că Breazu a Întemeiat 
salul Brezoi; Mălai, îndrăgind Lotrul, 
• a așezat in preajmă-l, dind naște
re satului Malaia-, Ciungu, mai as
pru și vestit, s-a urcai mai sus, In 
adincimea codrului, formind satul 
Ciungei, iar Voinea s-a statornicit 
aproape de cataracte, Întemeind Voi- 
ncasa de azi. Dar peste legendele 
veslifilor haiduci se așterne acum 
, u cxpresivitalca-l nemăsurată, iz- 
vorind din dramatismul încleștării 
omului cu nai ura. puternica hidro
centrală tic pe Lotru, care 
hlza tării, anual. 900 de 
kWh.

Dar cile și cile legende 
in cale pe meleagurile ( 
Oamenii de astăzi n-au uitat aceste 
legende străbune, reamintind erois
mul, spiritul de sacrificiu, lupta pen
tru apărarea acestui pâmint. Dimpo
trivă pe temeiul Iradiliei ei și-au 
creat legende noi, pe măsura fap
telor și dimensiunilor epocii noastre, 
in care ctitoriile vremii sin! marile 
combinate petrochimice, marile 
nării și centrale electrice, iar 
terii vestiji — marca armată 
slructorilor socialismului.

la I'/inele de autocamioane din 
Brașov a început montarea unei ma
șini electronice de calcul și eviden
ță. Ea este destinată culegerii, înre
gistrării și prelucrării informațiilor 
de evidență contabilă șl a gestiunii 
materiilor si materialelor prime, pie
selor de schimb, stocurilor si deter
minării conturilor de cheltuieli.

Asemenea mașini vor fi montate 
la uzinele „Tractorul'' și la alto mari 
unități industriale din județul Bra
șov.

va lur- 
milioane

nu-(i Ies 
arqeșene.

î N S EMNARE
neplăcută a fost insă surpriza cînd 
primii mecanici instalindu-se în a- 
telier, au constatat cu stupoare că 
interiorul nu seamănă nici pe de
parte cu exteriorul.

Constructorii au finisat pereții in
teriori, însă stîlpii din zidul pere
telui nu au fost finisați. In plafon 
nu au întîrziat să aoară fisuri, apoi 
crăpături, prin care, bineînțeles, pre
cipitațiile atmosferice au căpătat tre
cere liberă. •

Pentru ca să se preîntimpine pră
bușea porțiunilor crăpate, acestea 
au fost ..armate în lemn", dînd nn 
aspect urii întregii încăperi. Dar așa 
rum fiecare lucrare înseamnă oglin
da celui care a executat-o, atelierul 
mecanic de la miDa Lupeni reflertă 
pregătirea profesională a constructo
rilor si mai mult decît atît „respec
tul" pe care aceștia il poartă mine
rilor. Că o fi una. că o fi alta, un 
hieru este cert: clădirea în valoa
re de zeci de mii de lei, nouă-nnu- 
ță, a$leaptă„ reparații capitale (în 
termenul de garanție’).

peste 2 000 spectatori au or
din tribunele stadionului din 
pe un timp foarte frumos, un 

'aloare tehnică modesta, 
numeroase faulturi. Din 

se vede clar

Cei
• mărit, 
Cugir, 
joc de o v 
presărat cu 
primele minute de joc
că echipa Metalul dorește să se a- 
firine, numai în 15 minute ratînd 
trei mari ocazii de a înscrie prin 
Steiner, Popescu și Pîrvu. In con
tinuare. metalurgiștii din Cugir pun 
stSpînire pe mijlocul terenului, mij
locașii alimentind cu mingi utile îna
intarea. Ilunedorenii organizează cî- 
teva contraatacuri care pun in pe
ricol poarta cugirenilor. Primele 45 
de minute de joc le putem carac
teriza prin aceeași lipsă de eficaci
tate a înaintașilor, în special la hu- 
nedoreni. Repriza secundă începe 
cu o mare dominare a gazdelor, dar 
hunedorenii revin periculos pe con
traatac. In min. 50, la un fault co
mis la 20 de metri de poarta hune
dorenilor, fundașul Dinea execută 
lovitura, mingea găsește un loc li
ber în zidul echipei Metalul, lovește 
bara și se rostogolește în gol. Hu
nedorenii forțează egalarea, acțiunile 
lor insă sînt tot lipsite de eficaci
tate. In această repriză remarcăm 
cele două șuturi salvate în extre
mis de portarul Salomia, ale lui Gagy 
șl Tătaru. 
aparțin în 
dar tabela 
schimbă.

a

Ultimele minute de joc 
totalitate hunedorenilor, 

de marcaj nu se mai

S. C. MARIN

Carfe poștală ilu strata

Către, Întreprinderea
comunală orășenească

Autobuzul e plin, plinul- Dar călătorii sini grăbiți. Și mult ar 
dori să găsească, măcar și in picioare, un locșor in autobuz: pentru 
a nu îritîrzia de la serviciu; a ajunge cit mai repede acasă; să vadă 
Ulmul, chiar șl lără jurnal; să găsească încă magazinul deschis. Șl 
pentru ca dorinfa să se transpună in faptă începe inevitabila înghe
suială care produce nervi și le lasă fără nasturi.

Unde a lost surprinsă Imaginea din clișeu ? Poale că la Vulcan, 
la Lupcin sau Pel roșeai. Insă, cum deosebirea inlre felul cum se 
dcsldșoară, încă, transportul in comun in aceste localită(i nu-i chiar 
așa de mare, parcă nu are importantă in care din ele a fost sur
prinsă Imaginea..

• S-au terminat 
probele tehnologice 
la turbosuflanta nr. 1
— Galați

Pe șantier.<! marelui combinat si
derurgic de la Galați au fost termi
nate probele la turbosuflanta nr. 1 
— complex de agregate care va asi
gura funcționarea primului furnal de 
1 700 mc din țară. Grupul turbosu- 
flanlelor de la Galați — cel mai ma
re și mai modern din țară, se 
tuează la nivelul celor mai bune 
slalații similare de peste hotare.

sl- 
in-

Victoria Tg. Jiu 2-0

Foto : N. Moldoveanu

Golul lui C 
se-ndreaptă spre colțul drept 
al porții de unde va culege 
balonul „deocamdată" surprins 

de obiectiv in colț, sus.

A. SLABII

(Urmare din pag 1

La vîrsta școlară

PRINCIPAL ELECTRO-MECANIC® MAISTRU
MINIER© MAISTRU

!ntorma|ii

Peisaj de pe valea Lotrului văzul din elicopter.

Minerul Lupeni
Meciul de fotbal dintre Minerul 

Lupeni și Victoria Tg. Jiu a prile
juit un joc de factură tehnică me
diocră. Scorul putea fi mult mai net 
în favoarea gazdelor dacă nu s-ar 
fi greșit în mod flagrant în acțiu
nile do atac. Primul gol al gazde
lor a fost înscris de Cotroază în 
min.
pase excelente primite de la Precup. 
In min. 75, la o ezitare a apărării 
oaspeților, lupenenii majorează sro-

rul la 2—0. Au mai existat și alte 
ocazii de gol, printre care una deo
sebit de favorabilă în min. 25, cînd 
Cotroază ratează cu poarta goală șl 
alta în min. 52 cînd Stanescu, 
mai bun jucător de pe teren, 
vează de pe linia porții balonul 
lat cu putere de către Precup.

35 al partidei în urma unei ’ la gazde s-au evidențiat Precup, 
troază șl Șoptereanu, iar de la oas
peți Stăncscu și Popescu.

I. CIORTEA

Autoeducațîa 
personalității

și formarea

© Construirea liniei 
aeriene de înaltă 
tensiune Craiova — 

’ Tr. Măgurele
la 

care pornește prin cabluri de înaltă 
tensiune energia electrică necesară 
unor mari obiective economice din 
țară, va alimenta iu curind și com
binatul chimic de la Turnu Măgu
rele. In acest scop au început lu
crările de construcție a liniei ae
riene de 220 KV Craiova — Tr. Mă
gurele. pe întreaga lungime de 120 
km. Pir.ă în prezent. constructorii 
întreprinderilor de specialitate — E- 
Ieclromontaj Sibiu și București — ca
re execută lucrarea au turnat 402 
fundații pentru slîlpi, au ridicat șt 
montat 337 sliipi masivi din beton 
armat si an întins conductorii pe 
circa 96 km. Stadiul fizic actual al 
lucrărilor, precum și ritmul impri
mat execuției dau garanția termină
rii magistralei energetice la terme
nul

Termocentrala din Craiova, de

fixat.

© Sortiment nou 
de ciment P—500

Auloeducația ce apare in strinsă 
legătură cu educația, formarea și 
dezvoltarea personalității, constituie 
un proces lung șl complex în care 
cerințele exterioare (societate, școa
lă, familie) șl cele interioare (con
vingeri, exigențe proprii) se împle
tesc permanent, schimbindu-șl pon
derea în funcție de stadiul dezvol
tării individului, 
mică se constată un echilibru între 
cerințele exterioare și cele interi
oare. Adolescentul, însă, se conduce 
în mare măsură după anumite prin
cipii, transformă cunoștințele în con
vingeri, începe să-și contureze idea
lurile și să se impună ca personali
tate.

Personalitatea adolescentului se 
poale dezvolta numai dacă forțele 
externe (educația) se leagă pe 
celași suport (moral, elic, social) 
forțele interne (auloeducația). 
dacă aceste forțe acționează și 
aceeași direcție, determinînd un 
de rezonanță spirituală a adolescen
tului, atunci personalitatea acestuia 
atinge culmi nebănuite. Copiii, ele
vii. sau studenții noștri de azi. vor 
constitui forțele spirituale, creatoare 
ale societății de miine. net supe
rioară din toate punctele de vede
re. lată-ne, deci, răspunzători, în 
acest sens, nu numai in fața copiilor 
noștri, dar și in fața societății de 
miine. Sînlem obișnuiți să facem e- 
ducație si ne întrebăm de multe ori 
de ce n-am obținut rezultatele scon
tate ? O primă cauză ar fi aceea că 
am făcut educație din dorința de a 
educa pe elevi, fără să ținem seama 
de personalitatea acestora (chiar da
că această personalitate este în fază 
incipientă). I a o analiză mal atentă 
am vedea că de fapt am făcut dă
dăceală și nu educație in sensul 
șliințiiic al cuvinlului. A educa un 
tinăr înseamnă, in primul rînd, a-l 
învăța cum să se autoeduce în mod 
conștienl. In diferite ocazii am avui 
cu toții prilejul să ne convingem că 
mulți diriginți nu se ocupă de aulo
educația elevilor, cauza fiind aceea 
că numeroși profesori au prea pu
ține cunoștințe teoretice în dome
niul deosebit de complex al auto- 
educației. Profesorii noștri, de toate 
gradele, precum șl toți părinții tre-

a- 
cu 
Iar 
în 
fel

bule să fie adine convinși că 
țiuni privind pedagogia șl psihologia 
autoeducațlel le slnt absolut nece
sare. Cu toții trebuie să posedăm 
metodici și tehnici ale educației de 
sine.

Autoeducațîa este o operă înde
lungată și anevoioasă, care durează 
toată viața, ea fiind un rezultat al 
tuturor Influențelor instructiv-edu- 
cative. Pentru ca autoeducațîa să con
stituie un mijloc de perfecționare și 
o caie sigură de conturare șl creș
tere a personalității elevului sau 
studentului, este necesar să se pro
cedeze cu mult tact, ajutorul dat să 
fie discret, să aibă o motivație pro
fundă și o explicație detaliată. In 
acest fel determinăm pe tînăr la me
ditație și în cele din urmă la ac
țiune in vederea desăvirșlrli perso
nalității prin eforturi proprii. In plus, 
tinărul trebuie să simtă că vedem in 
el un asociat, un colaborator inte
resai in perspectiva propriei sale 
dezvoltări.

O. C. V. J 
Exploatarea minieră Dîlja

ANUNȚA 
ocuparea unor posturi prin concurs

se pot lua die Pa biroul personal
al E.M. DîIja din sflr. €ârb<melui nr. 29 PetroșeniI. M. HUNEDOARA

SECȚIA MINIERA BANIȚA

angajează de urgență
2 maiștri electromecanici

4 mecanici întreținere 
escavatoare
4 escavatoriști
I sudor

Se asigură transportul pe ruta 
Petroșeni.

Fabrica din Bicaz a inclus in pro
ducția de serie un nou sortiment — 
P-500. Lărgirea sortimentului de ci
menturi s-a manifestat în ultimii ani 
ca o preocupare permanentă a în
treprinderii determinată de -erorile 
lot mai variate ale industriei con
strucțiilor. Ca rezultat numă 1 be
neficiarilor din Iară și ai întreprin
derii a crescut la peste 1 000. La a- 
ceastă cifră trebuie ădăugati benefi
ciarii din 30 do țări ale lumii, care 
importă de la Bicaz diverse sorturi 
de ciment, precum și plăci de azbo
ciment. Aici se fabrică zilnic peste 
4 500 tone de produse finite : nouă 
sortimente de ciment și numeroase 
tipodimensiuni de prefabricate, pen
tru care se folosesc 7 000 tone de 
materie primă — calcar, zgură gra
nulată de furnal, piatră de gips $1 
tlialomiată.

• 0 nouă carieră 
de granit

La Bralcu — Meri, pe șoseaua Pe
troșani — Tg. Jiu s-a deschis o ca
rieră de granit care va asigura ne
cesarul de agregate necesare pe li
nele șantiere de construcții din țară.

In prezent se lucrează la monta
rea stației de prelucrare, sortare. 
Noua ■•lație se va compune din 4 
concasoare giratoare granulatoare, 
benzi transportoare, diferite G’wuri 
pentru depozitarea și încărcări,. gra
nitului. De aici vor lua zilnic dru
mul șantierelor peste 400 de agrega
te. Tot aici se vor mai construi un 
grup social, ateliere mecanice și o 
centrală termiră.

r-lîiV MAGAZINELE
O. €. L. Alimentara

s-au pus în vînzare însemnate
cantităfi de ulei din germeni de po
rumb, în
citate

Prețul 7.10

Uleiul din

sticle de 500 ml. capa

lei. inclusiv costul sticlei.

germeni de porumb este un produs dietetic

bogat in vitaminele A și E,

se digeră ușor, este lipsit de colesterol, determinind

chiar o scădere a acestuia in singeie bolnavilor care-l

consumă.

Uleiul din germeni de porumb se folosește alît pentru

salate, cil șl la gătit, avind un gust plăcut.

l.R.E.IL
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PANAMA

Dualitatea
puterii

CIUDAD DE PANAMA (Agerpres). 
Intr-o cuvîntare televizată rostită îo 
palatul prezidențial, președintele Pa- 
namei, Marco Robles, a declarat luni 
dimineața că „procedura Adunării 
Naționale (privind demiterea Iul did 
funcție N. R.) nu are valoare”. 
Robles a acuzat opoziția că l-a ju
decat „pornind de la criterii de or
din politic" și a cerut poporului pa
namez „să fie pregătit în vederea 
ynei reforme a structurii puterii” în 
țară, promițînd organizarea de ale
geri „libere și cinstite".

La rîndul Iul, vicepreședintele Mai 
Delvalle, care a fost ales de depu
tății opoziției ca președinte al Pana- 
mei, a promis alegeri „drepte șl 
cinstite, care să reflecte dorința na
țiunii". Delvalle s-a Instalat, deocam
dată, în palatul Adunării Naționale, 
In timp ce Robles, continuă să se 
afle în palatul prezidențial.

(n felul acesta, după o criză poli
tică care durează de cîteva luni, 
Panama este guvernată, începînd de 
duminică, de doi președinți.

SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT
Rezoluția adoptată
de Consiliul de

NEW YORK (Agerpres). — Con
siliul de Securitate, care s-a întru
nit din nou duminică, a adoptat in 
unanimitate o rezoluție in problema 
acțiunilor armate care au avut loo 
Ia 21 martie între Izrael șl Iordania. 
Rezoluția, prezentată Consiliului de 
președintele In funcție, Ousmano 
Soce Dioi (Senegal), deplînge pier
derile de vieți omenești șl grelele 
pierderi materiale,- condamnă acțiu
nea militară lansată de Izrael cu 
violarea flagrantă a Cartei Națiuni
lor Unite și a rezoluțiilor privitoa
re la încetarea focului; deplînge toate 
Incidentele violente survenite cu 
violarea încetării focului șl declară 
că asemenea acțiuni de represalii 
militare și alte violări grave ale 
încetării focului nu pot fi tolerate 
și că Consiliul de Securitate ar a- 
vea de studiat dispoziții noi și mai 
eficace prevăzute de Cartă pentru a 
evita repetarea unor asemenea acte;

„Supralicitare 66

Securitate
cere Izraelulul să renunțe la acte 
sau activități contravenind rezoluției 
257/1967,- roagă pe secretarul gene
ral să urmărească situația șl să liuă 
la curent Consiliul de Securitate.

Schimb de focuri 
in regiunea 
Văii Iordanului

Propuneri pentru
funcția de președinte 
ai R.S. Cehoslovace

PRAGA (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că reprezentanții Co
mitetului de pregătire al mișcării 
de rezistență din Cehia șl al parti
zanilor cehi au adresat la 23 martie 
primului secretar al C.G. al P.C.G., 
A. Dubcek, o scrisoare în care îl 
informează ■ despre ' adunarea lor în 
cadrul căreia' a fost discutată pro
blema candidaturilor în vederea a- 
legeril unui nou președinte ai R. S. 
Cehoslovace.

Reprezentanții Comitetului de pre
gătire au propus ca lista candidațl- 
lor pentru această înaltă funcție să 
cuprindă pe tovarășii: Jozef Smrkov- 
sky, Ladislav Novomesks și Ludvik 
Svoboda.

INDIA : Școlărite din Deliii interpretind cu multă grufie un dans 
national indian.

ULTIMUL
KAIDA

(Urmare din pag. II
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electorală în S. II. A.
WASHINGTON (Agerpres). — Răz

boiul din Vietnam domină din ce in 
ce mai mult campania electorală din 
Statele Unite, marcată deja de o 
serie do surprize care fac din zi în 
zi mai fragile pronosticurile „exper- 
ților" electorali americani, scrie co
respondentul la Washington al agen
ției France Presse. Lyndon Johnson, 
este acuzat de o parte a colaborato
rilor săi de a fi răspunzător pentru 
continuarea conflictului și de con
secințele sale dezastruoase.

Următoarea etapă a îndelungatu
lui proces electoral va avea loc la 
2 aprilie în statul Wisconsin, unde 
vor avea loc alegeri preliminare. 
Fostul vicepreședinte, Richard Nixon, 
care după hotărîrea guvernatorului 
Nelson Rockefeller de a nu partici
pa la alegeri rămîne singurul repu
blican aflat în cursă pentru obține
rea candidaturii partidului la preșe
dinție. nu are nici un fel de proble
me. Dar. succesul repurtat de „can
didatul de pace" Eugene McCarthy 
Î!i alegerile preliminare din New 
Hampshire împotriva președintelui 
Johnson, pune pe acesta din urmă 
într-o situație neplăcută. Totodată, 
hotărîrea senatorului Robert Ken
nedy de a participa la lupta pentru 
obținerea candidaturii democrate a 
întărit puternic tabăra partizanilor 
linei soluții nemilitare în Vietnam.

Vicepreședintele Hubert Humphrey 
a văzut pericolul ce decurge pentru 
președinte din apelurile la pace 
lansate de adversarii săi. Astfel, des- 
chizind simbătă la Milwaukee cam
pania în favoarea șefului Casei Al
be, el a prețios că singurul candi
dat veritabil de pace este Johnson.

Această „campanie de pace" a a- 
fectat și pe Richard Nixon, care a 
trebuit să-și modifice poziția dură 
în problema vietnameză. Nelson

Rockefeller, care in mod „oficial" 
a refuzat să se lanseze în lupta e- 
lectorală, nu a participat la această 
veritabilă, „supralicitare" a păcii ca
re a început în cele două tabere. 
El se va pronunța totuși în mod pu
blic asupra acestei probleme.

„Această perspectivă lasă, de alt
fel, deschisă posibilitatea ca guver
natorul din New York să nu fl spus 
încă ultimul său cuvînt", apreciază 
corespondentul agenției France 
Presse. In acest sens părerile sînt 
împărțite, unii declarînd că refuzul 
său de a se lansa în lupta electorală 
este o „decizie definitivă", în timp 
ce alții vorbesc de „o manevră a-

AMMAN (Agerpres). — Intre tru
pe iordaniene și izraeliene s-a pro
dus un schimb de focuri în regiunea 
văii Iordanului, timp de 30 de minu
te — a declarat un purtător de cu- 
vînt militar iordanian. Partea iorda
niană a făcut cunoscut că trupele 
izraeliene au deschis focul cu mor- 
tiere la ora 12,45 (ora locală) 10,45 
G.M.T.) în regiunea Makhfar Al- 
Qarn, în valea Iordanului. Un alt 
comunicat militar iordanian arată că 
trupele Izraeliene au redeschis focul 
In aceeași regiune. „Forțele noastre 
au ripostat, iar schimbul de focuri 
a încetat complet de ambele părți 
ia ora 13,40 (11,40 G.M.T.), a arătat 
purtătorul de cuvînt iordanian. El a 
menționat că nu s-au înregistrat pier
deri în rîndul trupelor iordaniene.

★
TEL AVIV (Agerpres). — Luni la 

prînz, între forțele izraeliene șl ior
daniene a avut loc un schimb de 
focuri de arme automate, timp de o 
oră, într-o regiune a văii Beisan, la 
sud de Marea Galileei — anunță a- 
genția France Presse, citind un pur
tător de cuvînt al armatei izraelie
ne. Potrivit purtătorului de cuvînt, 
primii care au deschis focul au fost 
iordanienii. Forțele izraeliene au răs
puns deschizînd la rîndul lor focul. 
Purtătorul de cuvînt de la Tel Aviv 
a arătat că nu s-au semnalat pier
deri de partea izraeliană.

a GERMANIEI: Vedere a standului romanesc in cadrul Tlr- 
gului international de artizanal din Mlinchen.

Catastrofă aeriană
LONDRA (Agerpres). — Potrivit 

unei declarații a șefului serviciilor 
de securitate al companiei „Air 
I.ingus", Gordon Black, nu există 
nici o șansă de a regăsi supravie
țuitori în urma catastrofei aeriene 
survenită duminică în Marea Irlan
dei. După cum s-a mai anunțat, Ia 
bordul avionului „Viscouul" se a- 
fiau 61 de persoaue.

Supertancuri 
petroliere

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite t Un grup 
de expertI In construcția de nave, 
reprezentind marile șantiere navale 
din Japonia, firmele constructoare șl 
institutele de cercetări care se ocu
pă de această problemă au dai pu
blicității un raport In care se sub
liniază posibilitatea construirii tn 
condițiile tehnice actuale a unor 
petroliere cu un deplasament de 
500 000 tone. Raportul arată că a- 
ceasta ar duce la o îmbunătățire 
simțitoare a traficului maritim. In 
prezent insă nu există in Japonia 
nici un port în pare să poată acosta 
un asemenea vas-gigant. Potrivit ra
portului, firmele constructoare de 
nave din Japonia au Început de pe 
acum amenajarea a trei docurl uria
șe In care se vor construi super- 
lancurile petroliere de 500 000 tone. 
Ele vor fl date tn funcțiune în anul 
1971. O echipă de expert! japonezi 
Întocmesc in prezent proiecte pentru 
realizarea acestor supertancuri. Ja
ponia define recordul In ce privește 
vasele de mare tonaj. Recent a fost 
lansat la apă de la șantierul Naga
saki un petrolier de 276 080 de tone.

Cutremure 
de pămînt

Un puternic cutremur de pămînt 
a fost Înregistrat luni dimineața în 
Insula japoneză Kyushu. Potrivit a- 
firmațiilor specialiștilor, intensitatea
cutremurului, al cărui epicentru s-a

XTERN
aflat în apropierea localității Ebino, 
a atins gradul 6 pe scara Japoneză. 
In orașul Ebino și în alte localități 
din Insula Kyushu distribuirea cu
rentului electric și comunicațiile te
lefonice au fost temporar sistate.

cații sint întrerupte. Numeroase per
soane sînt date dispărute.

Complex 
de irigație

și ni- 
opera. Zelul 

aceea că ti-

Observatorul seismologie al Uni
versității din Skoplie a înregistrat 
luni un nou cutremur de gradul 4 
cu epicentrul în apropierea locali
tății Debar din sud-vestul Iugoslaviei.

Agenția Taniug menționează că 
din noiembrie, anul trecut, cind 
localitatea Debar a fost lovită de 
un puternic cutremur de pămînt, 
aici au fost înregistrate 7 196 mișcări 
seismice.

Una din cele mai mari construc
ții de irigație din Asia Centrală so
vietică va intra în curînd în func
țiune în Tadjikistan. Peste cîteva 
zile, o uriașă explozie va bara rîul 
Vahș, ale cărui ape se vor îndrepta 
printr-un tunel de 7 kilometri con
struit în munți spre pămînturile 
pustii din valea Iavan.

Aerobus american

In Munții Ircsolana din Italia s-a 
produs o puternică avalanșă care a 
surprins un grup de tineri excursio
niști. Avalanșa a provocat moartea 
a 7 persoane.

In competiția americană a aoro- 
busului a intrat recent și firma 
„Boeing Co", prin prezentarea unul 
model denumit 747-300, echipat cu 
trei motoare cu reacție „Pratt and 
Whitney". Noul aerobus, care ur
mează să fie produs în serie la îo- 
ceputul anului 1972, va putea trans
porta între 275 șl 300 de pasageri, 
va efectua zboruri transcontinentale 
fără escală și va putea ateriza pe 
piste de lungime redusă.

Companiile „McDonnell Douglas" 
și „Lockheed Aircraft* au și înce
put construcția modelelor lor.

Ruperea 
unui baraj

După cum anunță agenția France 
Presse, ruperea barajului din apro
pierea localității Lee (statul Massa- 
chussets) a provocat duminică mari 
Inundații. Numeroase case din aceas
tă localitate cu 6 080 de locuitori au 
fost luate de ape. Căile de comuni-

Imediat ce treci frontiera Zambiei, 
pădurile tropicale care se întind 
de-a lungul marelui fluviu Zambezi 
iau sfîrșit si cit vezi 
lutinde pămintul roșu 
încins parcă de razele 
soarelui african. Deși 
cestei țări este de 1,5 
decit suprafața Franței, ea are o 
populație foarte mică — numai 
575 000 locuitori. Aproape toți tră
iesc in partea de sud-est a țării, la 
frontiera cu Republica Sud-Africană 
și Rhodesia. In ce privește regiunile 
de nord si est ale Botswanei, ele 
sînt și acum în parte nelocuite $1 
complet necunoscute europenilor.

In regiunea bazinului Okavango 
și Makarikari se află orașul Maun. 
De fapt, acesta nu este un oraș, cl 
o așezare mai mare — un conglo
merat de colibe în formă conică 
care înconjură ocolul de vite am
plasat în centrul lui. In asemenea 
așezări trăiesc majoritatea triburilor 
care se ocupă cu creșterea vitelor 
din Africa de sud. Seara, la beră
rie singurul „centru cultural" din 
Maun, se strînge o mulțime deose
bit de pestriță : vînători de profe
sie — niște vlăjgani bărboși îmbră
cat! în safari pătate. încă de singele 
proaspăt al taurilor uciși — funcțio
nari in smochinquri — veniți aici 
din R.S.A. sau Anglia în speranța de 
a-și încropi un capital — fete gu
reșe și tineri americani pletoșl care 
fac curse de motociclete prin Kala
hari și deserturile din R.S.A. Printre 
ei l-am întîlnit pe Letsholalembe 
Moremi I — conducătorul tribului 
batawana care locuiește tn regiunea 
Okavanqo.

Conducătorul unui trib african nu 
mai este astăzi în mod obligatoriu 
un bătrin știrb, purtînd amulete si 
diverse podoabe din scoici si pene 
de strut. Moremî I. în vîrstă de 28 
de ani. este absolvent al Universi
tății Oxford. Solia lui și-a fă^ut stu-

cu ochii se 
al Botswanei, 
arzătoare ale 
teritoriul a- 

ori mai mare

diile în Elveția. Cu toată aparte
nența sa la vechea orînduire feu
dală, el apreciază destul de lucid 
și critic realitatea botswaneză și, 
după cum am aflat apoi, în capitală 
este considerat „de stingă" printre 
conducătorii triburilor din republică.

— Problemele noastre ? — a re
petat el întrebarea mea. Sînt un 
om bogat, posed 20 000 de capete 
de vite. Dar aceasta este, cum s-ar 
spune, o bogăție potențială întrucît

Botswana, de pildă, nu există o va
lută națională; pe teritoriul ei cir
culă rândul sud-african. Nu există o 
politie proprie; pretutindeni acțio
nează liberi jandarmii din R.S.A. Nu- 
există vameși; funcțiile acestora 
sînt îndeplinite de organele cores
punzătoare sud-africane. Toate aces
te „particularități" care au legat 
strîns Botswana de Republica Sud- 
Africană sint stabilite prin constitu
ția impusă de Londra, cu doi ani în

curat cu o populație ceva mai mare 
de 10 000 de locuitori. In centrul 
capitalei, în fata unei oaze de ver
deață, fenomen rar întîlnit pe aces
te meleaguri, se află clădirea Par
lamentului. Alături, un monolit din 
cărămidă roșie este centrul băncii, 
engleze „Barklays Bank" și al Am
basadei S.U.A. In jur, clădiri mo
derne cu 2—3 etaje sînt sediile mi
nisterelor, ambasadelor, hotelului și 
clubului orășenesc. După centura

★

Un grup de opt alpiniști iugoslavi 
a fost surprins duminică de o ava
lanșă în Alpii Julieni din nord-vestul 
Iugoslaviei, anunță aqentia Taniug.

Patru persoane și-au pierdut viața, 
far dintre cel salvați, o femeie a fost 
transportată în stare gravă la un 
spital din Liubliana.

In R. S. Cehoslovacă a fost dată 
în exploatare de probă o nouă uzi
nă pentru prelucrarea chimică a mi
nereului de uraniu. Toate procesele 
de producție în noua uzină, una din
tre cele mai mari de acest fel din 
Europa, sînt complet' mecanizate și 
automatizate.

...Colecționarii din New ¥o;-k. 
Londra, Ottawa s-au grăbit să vină 
In arhipelagul Regina Charlotla ca 
să cumpere de la Indieni figurine 
Infățișînd balene, lupi, castori, urși. 
In orașele mari aceste figurine 
vlnd cu sume fabuloase. Dar, 
sini din ce în ce mal puține.

Șistul este un material foarte 
prlclos. La aer se usucă repede,
vine friabil și, de aceea, el trebuie 
lucrat cu o atenție deosebită și mul
tă migală. Sculptorul muncește săp- 
tămini, uneori luni de zile la fie
care statuetă, dar plata pentru mun
ca lui este atit de mizerabilă, In
cit nici un Indian nu poate trăi de 
pe urma ei.

Chiar și maeștrii renumiți ca E- 
densow, Gross, Jackson, Brown ale 
căror lucrări au fost expuse în colo 
mai mari muzee din lume, au tre
buit să lucreze suplimentar la joa- 
găre sau în fabrici de conserve c« 
să-și cîștiqe existența.

Sculptorii bătrîni mureau 
meni nu Ie continua 
misionarilor a dus la
năra generație haida a început să-și 
disprețuiască cultura „pagină". Ve
chile simboluri tradiționale erau 
date uitării, puțini își mai aminteau 
de legendele străvechi.

In plus, în numeroase magazine 
se puteau obține, la prețuri mode
rate, „totemuri veritabile ale tribu
lui haida" din masă plastică, îi 
pachetate elegant, purtînd eticheta 
„Executat de indienii haida", iar de
desubt, cu litere mărunte, ,.Mado îh 
Japan".

Pe neașteptate. William Reed a 
aflat că lucrările Iui sînt căutate 
de muzee din America si Europa, ca 
și lucrările vechilor meșteri. ^Sculp
torul a început să se întrebe tot 
mai des de ce arta tribului său in
teresează atit de puțin tînăra gene
rație. Probabil că sensul simboluri
lor vechi i-a devenit străin. Proba
bil că aceste simboluri abstracte ale 
legendelor vechi ar trebui să îm
brace forme noi și să capete un 
conținut nou.

Pentru a studia serios și a înțe
lege bine principiile artei haida, 
Reed a hotărit să se întoarcă la tri
bul'său. El și-a dat demisia. Colegii 
lui au dat din umeri : „Ciudat a- 
cest indian ! Are salariu bun, M 
așteaptă o pensie..." „I s-a făcut, de 
bună seamă, dor de război1 — glu
meau alții.

Război ?, de fapt a fost război, un 
război cu conștiința propriei • sale 
Inferiorități, care ucidea dragostea 
de viață a concetățenilor săi fă- 
cîndu-i să uite tradițiile poporului 
lor și să preia cultura albilor. Da, a 
fost un război, un război penitu 
demnitatea lor. Și interesul pentru 
arta haida, care a reapărut de cu
rînd la tineri a fost, fără îndoială, 
o victorie în acest război. Prima 
victorie.

im-

Pămînful ofswanei se

vînzarea vitelor este o întreagă pro
blemă. Aici nu există șosele și nici 
apă, iar pînă la cea mai apropiată 
stație de cale ferată sînt vreo 609 
km. Dacă vitele sînt minate pe jos 
pînă acolo nu le mai rămlne decît 
pielea și osul. Vînzarea lor în tară 
este, de asemenea, dificilă intrucît 
la o populație mică ca a noastră 
există poate două milioane capete 
de vite. Abatoarele și fabricile de 
conserve se află în sud, la frontiera 
cu R.S.A. Ele aparțin sud-africanîlor 
care dictează prețurile, destul de 
scăzute de altfel. Dar veți merge In 
sud, în capitala, și acolo veți ințe- • 
lege mai bine problemele noastre.

La coborirea dintr-un vechi avion 
„Dakota", pe aeroportul capitalei 
botswaneze — Gaberones — am In- 
tilnit reprezentanții autorităților lo
cale : un vameș alb, un medic alb, 
reprezentantul inspecției sanitare și 
un polițist alb în uniformă sud-afrl- 
cană. La prima vedere mi s-a părut 
ciudat să sosesc în capitala unei 
țări africane independente și să nu 
întîlnesc printre reprezentanții au
torităților nici un african. Dar călă
torind apoi prin Botswana am des
coperit fenomene și mai stranii, fn
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urmă, înainte ca colonialiștii să fi 
fost nevoiți să consimtă la procla
marea independentei protectoratului 
Bechuanaland care a luat numele 
de Republica Botswana. In ciuda po
liticii generale a țărilor africane, 
care boicotează regimul de la Preto
ria. Botswana menține relații cu 
R.S.A.

Capitala Botswanei este Gabero
nes. Cu cițiva ani în urmă, pe locul 
ei se afla un sătuleț african. Stră
zile lui erau Inundate de nisipul a- 
dus din deșertul Kalahari. Dar, ca
pitala? In zadar o cântai pe harta 
geografică a protectoratului. Cen
trul administrativ al Berhuanalandu- 
lui se afla... pe teritoriul R.S.A- în 
orașul Mafeking. Numai cu trei ani 
în urmă, cînd s-a adoptat hotărîrea 
de a I se acorda independenta, ca
pitala a fost mutată la Gaberones 
unde au început să se construiască 
clădiri guvernamentale și loruțnse.

Gaberones este astăzi nn oiășel

de copaci plantați ' recent pentru a 
apăra orașul de vînturile ce bal 
dinspTe Kalahari, încep suburbiile. 
Trăsătura caracteristică a arhitectu
rii este aici • folosirea obligatorie ca 
material de 'construcție a sticlelor 
de bere. Adesea, din ele se constru
iesc garduri! întregi și se ornamen
tează pereții.

— ■■•Tnîhîența .economiei, mi-a ex
plicat D. Sinobe, corespondentul 
serviciului local de informații, care 
m-a văzut Nedumerit. In Botswana 
se consumă foarte multă bere, dar 
noi nu avem o industrie proprie, 
totul se aduce din-R.S.A. Transporta
rea sticlelor goale înapoi nu este 
însă, rentabilei. ..

Lțpsa ■ unei ■ industrii, stagnarea 
din ramura principală a economiei 
— creșterea vitelor — exploatarea 
de către monopolurile sud-africane, 
toate acestea determină un nivel 
foarte scăzut dy viată al populației 
acestei țări. Unul din paradoxurile 
geoqrafice ale Botswanei este ace
la că satele ei depășesc cu mult, 
în ce privește numărul populației, 
orașele. De-a, lungul rîurilor, rare 
în reqiunile de deșert, se întind pe 
kilometrii întregi sate foarte mari

cu mii de locuințe. Cel mai mare 
sat, a cărui populație depășește 50 000 
de locuitori, se numește Serowe. 
Este centrul tradițional al tribului 
aflat la putere In Botswana — ba- 
mangwato. In toate îndreptarele din 
lume, Serowe este denumit „cel mal 
mare centru populat" construit de 
populația băștinașă din Africa de 
sud. Dar nici unul din ele nu des
crie sărăcia, înghesuiala, condițiile 
neigienice în care trăiesc locuitorii 
Iui.

Nu departe de Serowe, la frontie
ra cu Rhodesia, se află cel mal 
mare oraș al Botswanei — Francis- 
town. fn fiecare dimineață, cînd zo
rile abia mijesc, pe străzile lui
îndreaptă spre gară siluete singura
tice care se grăbesc să prindă tre
nul Bulawayo-Johannesburg. Sînt „șl- 
balo", cel care nu găsesc de lucru 
în patria lor și sînt nevoiți să plece 
în R.S.A. sau Rhodesia pentru a-și în
covoia spinarea pe plantațiile și fn
minele rasiștilor. Anual, părăsesc
țara în căutare de lucru, aproxima
tiv 60 la sută din populația aptă de 
muncă a tării. Compania specială
sud-africană a comerciantilor con
temporani de sclavi, „Native La
bour", și-a clădit cuibul chiar la 
Francistown.

Dar Francistown nu este cunoscut 
doar ca centru de „export" al for
ței de muncă. Unul din cele mal 
vechi orașe ale Botswanei, în îm
prejurimile căruia sînt concentrate 
o serie de întreprinderi extractive 
și ateliere de reparații, Francistown 
poartă pe drept cuvînt numele de 
„centru proletar" al tării. Aici se 
află bastionul partidului de opoziție 
— Frontul Unit al Botswanei — care 
luptă împotriva politicii de colabo
rare cu regimurile rasiste, pentru 
crearea unei Botswane cu adevărat 
independente care să mearqă alături 
de celelalte țări ale continentului.

S. KULIK
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au ocupat 
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Ostilitățile din Nigeria
LAGOS (Agerpres). — In capitala 

Nigeriei, Lagos, s-a anunțat că lo
calitatea Itu, renumită pentru cul
turile sale de cauciuc, a fost ocu
pată de trupele federale nigeriene. 
Alte două localități — Mbak șl 
Ikot — la sud de Itu. se află sub 
controlul trupelor federale. Aceste 
trupe — se arată în comunicatele 
date publicității la Lagos — atacă 
continuu centrele de rezistență bia- 
freze în jurul localităților Aba șl 
Umuahia, actualul cartier general al 
colonelului Odumegwu Ojukwu.

Pe de altă parte, postul de radio 
„Vocea Biafrei" a anunțat că noua 
tentativă a trupelor federale nige
riene de a ocupa orașul Eket, situat 
la vest de Calabar, a fost respinsă

de 
lui 
ale

forțele biafreze. fn cursul atacu- 
au fost scufundate două nave 
trupelor federale.

-----•------

DELHI (Agerpres). — Conferința 
U.N.C.T.A.D., care urma să-și încheie 
lucrările luni, a liotăril duminică 
seara să-și prelungească dezbaterile 
pînă marți seara. Prelungirea lucră
rilor conferinței a fost propusă da 
președintele acesteia. Dinesh Sin ih, 
ministrul indian al comerțului, pen
tru a permite găsirea unor soluții de 
ultim moment problemelor care au 
rămas pînă in present in suspensie.
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