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eanul roșu
Tovarășul NicoSae Ceaușescu 
a primit pe N’ Famara Keîta, 

membru al Biroului Politic National 
al Partidului Democratic Guineez, 

ministrul schimburilor din Guineea

La I.E.C. Paroșeni

funcționării

pe cărbune

a cazanelor
îmbunătățirea funcționării pe 

cărbune a cazanelor consti
tuie o preocupare permanentă 
a colectivului de lucru al 
I.E.C. Paroșeni.

In acest scop au fost luate 
o serie de măsuri, printre ca
re : reducerea excesului de 
aer in focar, limitarea presiu
nii la gaze și pe conductele 
de praf ; îmbunătățirea etan- 
șării sistemelor de pregătire 
a prafului de cărbune și a fo
carelor camerelor. De aseme
nea, se află în studiu inovația 
maistrului principal de 
ploațare Jula Ion, privind 
trodneerea de aer terțiar 
spatele cazanelor din zona 
zăloarelor.

Ca urmare, s-a reușit a 
menține sarcina pe cazane 
temperatura gazelor arse 
Ieșirea din focar cu
50°C mai mică decît înainte, 
reducindu-se astfel și intensi
tatea zguriflcărli.
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Bucurie pe fe

tele minerilor, îna-

tnte de-a coborî

îo adîncuri.

Bilainrjid lunii aprilie ia C.C.V.J

SUD SEMNUL 
ULTIMULUI MOMENT

Pentru majoritatea unităților C.C.V.J., bilanțul lunii aprilie a fost 
favorabil. Pe combinat s-au realizat peste plan 750 tone de cărbune. O 
trecere în revistă a rezultatelor obținute de exploatări ne dac aproape 
la aceleași concluzii ca și pînă acum.

• REALIZAREA RITMICA 
A PIANULUI DE PRODUC
ȚIE — DECADA CU DECADĂ 

ÎNCĂ

O LA MINELE PAROȘENI 
ȘI DÎLJA, „ÎNCĂ NU S-A 
PUS DEGETUL PE RANĂ".

— NU ȘI-A GĂSIT 
CADENȚA.

• ȘI ÎN ACEASTA 
ULTIMA DECADA A 
SALVATOARE.

LUNA
FOST

REFERATE TEHNICE
In cadrul Expoziției poloneze de utilaj 

antidefiagrant
vizitarea standurilor cu 
cadrul Expoziției polo-

tilele trecute de către spe- 
polonezi mai multe referate 
pe tema mecanizării, eiec- 
și automatizării 
In primele zile au 

,,Mijloace

lucrărilor 
fost ex- 
moderne 

■ miniere 
ing. AL

Vineri la amiază tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit pe N' Fa- 
niara Keita, membru al Biroului 
Politic National ai Partidului De
mocratic Guineez, ministrul schim
burilor din Guineea, care se află în 
vizită în tara noastră în fruntea 
unei delegații economice guverna-' 
mentale.

La primire a luat parte tov« 
Gheorghe Cioară, ministrul corner-» 
tului exterior.

In timpul întrevederii, care s<X 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fos-t abordate probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice 
între cele două țări și unele aspec-i 
te alo situației internaționale actu* 
ale,

(Agerpres)

In Editura politică
a apărut:

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român
Minerii lupeneni ne-au obișnuit 

cu realizări frumoase și nu s-au des- 
mintit nici în această lună, realizind 
3 355 tone de cărbune peste plan. 
Mina Lonea, accelerînd motoarele a 
dat peste plan 1 740 tone de cărbu
ne. Exploatarea Petrila ocupă locui 
III cu un plus de producție de 1 462 
tone. Mina Uricani a reușit ca și în 
celelalte luni să realizeze și să de
pășească planul cu 220 tone. Do 
data aceasta, mina 
excepție încetinind ritmul în decada 
a treia, sporul de producție lunar 
fiind de 51 tone, fată de 579 tone 
după primele două

Minerii vulcăneni 
sistentă și au reușit 
pas, realizînd planul

La minele Paroșeni 
mase în urmă cu 4 436 tone, respec
tiv 1 648 tone, lucrurile merg încă 
destul de prost, 
care se iau 
Depistarea 

deficientelor

dlwi 22*25 aprilie

Cuprins :

tone.
Aninoasa a făcut

Cuvintarea tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu la încheie
rea dezbaterilor privind dez
voltarea învățăniintului de 
cultură generală, profesional, 
tehnic și superior in Republica 
Socialistă România.

Informarea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la compoziția partidului, 
la întărirea continuă a nodu
rilor sale și intensificarea ac
tivității de educare a comuniș
tilor.

Informarea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la activitatea organelor

șl organizațiilor de partid, de 
stat și obștești privind examf 
narea și rezolvarea scrisorilor 
sesizărilor și cererilor oame
nilor muncii.

Hotărirea Plenarei C.C. a* 
P.C.R. cu privire Ia unele pro
bleme actuale ale activității 
internaționale a Partidului Co
munist Român.

Hotărirea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român cu privire la reabili
tarea unor activiști de partid.

Lucrarea a apărut in tiraj 
de masă.

din Gliwice, specialist în probleme 
de electrificare și automatizare, 
„Metodele de cercetare ale circuite
lor Intrinsece", de ing. A. Tomik de 
Ia Institutul de securitate minieră și 
„Domeniul de aplicare a întrerupă
toarelor de contact tip KWS de pro
ducție poloneză șl soluții noi pentru 

tensiune 
H. Pil-

decade.
au
să
pe

dorit cu ln- 
iasă din im- 
luna aprilie, 

și Dîlja, ră-

Paralel cu 
exponate, în 
neze de utliaj antidefiagrant au fost 
expuse 
ciallșlii 
tehnice 
(rificăril 
miniere,
puse referatele 
de mecanizare a lucrărilor 
în minele poloneze" de dr.
Osuch, director general al întreprin
derii de construcții și mecanizare a 
industriei carbonifere (Z.K.M.P.W.ț 
„Probleme de electrificare șl auto
matizare a minelor" susținut de dr. 
ing. W. Grnzinski de la Politehnica

fu piui

strada care face lega-

verde 
astfel

caz. Pe
Republicii și cartierul Carpați 
cultură, trotuarul dinspre are- 
cindva acoperit cu iarbă. Tro

cobori trebuie să sari 
vrei să urci — calci

unul — ca să 
iarbă sau dacă

mai multa orientare

Ritm susfinut

Simpozion

din Selejan.

ian

de 
lui

cu Lu- 
,,Etnicul 

David
dr. Mircea Maniu și 
Blaga" de procurorul

Dar și ceva

Zilnic Intilnim dovezi ale faptului că unii inși 
n-au ajuns încă la înțelegerea faptului că ordi
nea, curățenia, frumusețea străzilor pe care le 
străbatem zilnic nu este numai o problemă ob
ștească, ci o chestiune personală care ne pri
vește pe fiecare dintre noi. O stradă curată, o 
peluză inundată de iarbă verde, un colț plin de 
prospețime incintă privirea, tac plăcere, dezvoltă 
mindria de cetățean al propriului tău oraș și-fi 
sporesc puterea de muncă. Ne indignează

iJIurnaS 
citadin

că un cetățean calcă lără scrupule iarba 
a unei peluze, distruge o floare, rănind 
mlădițele de frumusețe ale orașului.

Intilnim însă și cazuri cind prin însăși ampla
sarea lor, unele zone verzi sînt sortite distru
gerii. Observați cu atenție modul de amplasare 
a stației din Piața Victoriei — Petroșani unde 
opresc autobuzele venind dinspre cartierul Ae
roport. Dacă e unul singur in stație, ușile se 
deschid in dreptul trotuarului liber. Dacă mai 
vine încă 
drept pe 
peluza.

Și nu-i singurul 
mra intre strada 
ne lingă Casa de 
na sportivă a fost
laurul e trotuar și unde să te refugiez.! cind te 
surprinde o mașină ? Asemenea semne de Între
bare se pun și In alte localități din Valea Jiului. 
Dovadă că la amplasarea unei zone verzi tre
buie și un pic de gîndire din partea secțiilor de 
gospodărire ale consiliilor populare, ca de altfel 
și la stabilirea stațiilor de autobuze de către - 
l.C.O. Pentru că, o peluză cu iarbă călcată, ne
îngrijită, văduvită de tot ceea ce e frumos, nu 
înnobilează fața orașului.

de fll- 
tratînd

aparatura de secție de 
joasă", expus de dr. ing. 
delko de la Z.K.M.P.W.

Referatele au fost urmate 
mele „Cărbunele polonez"
tehnologia extracției, modernizarea 
mineritului polonez și „In slujba 
cărbunelui" referitor la extinderea 
tracțiunii electrice în minele de căr-

Continuă să se desfășoare în ritm susținut lucrările 
la drumul forestier care, trecînd prin Cimpa de-a lun
gul pîrîului Voevodul, pîrîului Sterininosul, urmează 
să lege, în anul viitor, orașul Sebeș de Valea Jiului.

Folosind din plin buldozerele, autogrederele, exca
vatoarele și concasoarele cu care sînt înzestrate, cele 
patru brigăzi de terasieri din cadrul Șantierului de 
construcții forestiere „Valea Jiului" au executat în 
cele 4 luni trecute, terasamentele pe 6 km și lucrările 
de suprastructură pe 3 km. Apare astfel perspectiva 
ca porțiunea de 3,5 km de drum definitiv, planificat 
a fi executat în trimestrul II, să fie predat cu 15 zile
înainte de termen.

u
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Cu prilejul comemorării a 7 ani de la moar
tea poetului Lucian Blaga, Comitetul pentru 
cultură și artă al municipiului Petroșeni orga
nizează în ziua de 5 mai a.c., la ora Î0, în sala 
Casei de cultură un simpozion „Lucian Blaga". 
Vor fi prezentate expunerile „Intîlniri 
cian Blaga" 
în gindirea 
Maniu.

Va recita

Efectul măsurilor
este încă neconcludent.

cer puse pe
rul schimb. Altfel...

cauzelor șl remedierea 

sînt probleme care se 
ordinea de zl a flecă-

Retrospectiva unei
activități prodigioase
pe tărîmul

La confluența dintre Lutul, mun
că, pasiune și setea de frumos crește 
o floare rară: ARTA. Atunci cîndea 
își are rădăcinile înfipte adînc în 
nobilul cîmp al muncii, sint mulți, 
nesfîrșit de multi din aceia care se 
grăbesc s-o admire. Iar cei care o 
plămădesc, o fac să crească spre 
tării, simt că dăruirea, nesfirșitele 
căutări, efortul, nu au fost În zadar.

De peste un deceniu un grup de 
tineri entuziaști, Îndrăgostiți de fru
musețea muncii de miner, au semnat 
actul de naștere al Cenaclului de 
artă plastică din Petroșeni. Au venit 
pe aceste meleaguri în urma unei 
hotărîri colective după terminarea 
studiilor superioare și s-au stabilit cu 
totii în orașul nostru. De atunci în 
cadrul acestui colectiv fecund ges- 
tează fără încetare frumosul.

După ani de neobosite căutări, 
după trecerea tuturor obstacolelor 
pe care Ie ridică pionieratul în a- 
cest pretențios gen de artă s-a con
turat un limbaj în care urma să se 
desfășoare pe mai departe, dialogul 
dintre artist și public.

De cîte ori nu s-au întrebat: va 
fl înțeleasă oare arta lor de către 
aceia a căror muncă și viată urma 
să fie oglindită prin mijlocirea ac
tivității lor 
ecou oare 
artistică în 
celora care

găsi 
lor 

sufletele a- 
cu atenție

de creație ? Vor 
talentul și fantezia 
gîndurile și 

urmăreau

artei
Ideile au început să ia contur, 

prin realizarea zgrafitourilor din 
grădina de vară „Parc", prin pictu
rile 
prin 
din 
din 
ju-det și au culminat cu 
lucrare executată în mozaic, meta- 
loplastie șl întârzie la Casa de cul
tură din Petroșeni.

Acum pe mesele lor de lucru se 
conturează alte planuri, alte idei în 
urma cărora în jurul nostru va ră
sări, într-o haină și 
moșul.

Zilele trecute prin 
relor ne-a parvenit 
rni-ul de creație al Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.S.R. pe anul 1967 pen
tru arta monumentală a fost confe
rit membrilor Cenaclului de artă 
plastică din Petroșeni. Fie ca și pe 
mai departe talentul, puterea de 
muncă, setea de frumos și dorința 
de a crea valori spirituale ale lui 
Fodor Kalman, Szilagyi Adalbert, 
Szilagyi Geza, Elena Bianu, Fodor 
Frieda. Matyas Iosif, Nagy Ervin, 
Szlamka Adalbert și Tellmann Iosif 
să aducă culori noi pe paleta arte
lor frumoase din Valea Jiului.

murale de la Institutul de mine, 
cele cîteva lucrări 
incinta unor unități 
orașul nostru și alte

de mozaic 
comerciale 
orașe din 

grandioasa

mai nouă,

coloanele 
știrea că

fru-

Tlberiu KARPATIANlirica lui Blaga, Radu

sensul căutărilor lor ?
Au urmat primele și poate cele 

mai trepidante confruntări cu pu
blicul iubitor de artă. La început 
cîteva expoziții timide, după care 
ș-a cimentat hotărirea de a crea îm
preună lucrări de artă în care să 
se . interfereze într-o armonie cî-t 
mai fericită concepțiile și stilurile 
individuale ale membrilor cenaclu
lui. Asa au trecut la realizarea 
unor lucrări de artă monumentală 
destinate să slujească un public 
larg, cu care, creatorii, și-au propus 
să susțină un dialog mai direct, mai 
de durată.

VREMEA
Azi la ora 8 termometrul a 

înregistrat o temperatură de 
plus 6 grade la Petroșeni și 
plus 8 grade la Paring.

Ieri maximele au oscilat în
tre plus 21 grade la Petroșeni 
și plus 12 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

Vreme frumoasă și căldu
roasă cu cerul mai mult senin. 
Temperatura in creștere. Vlnt 
slab din sectorul sudic.

FLOARE ÎNTRE FIORI

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<

III llll
Africa — un pămînt fertil, scăldat 

de fluvii tăinuind uriașe energii, în
călzit de un soare copleșitor, un pă
mînt ale cărui adîncuri ascund bo
gății nebănuite — nu poate da lo
cuitorilor săi belșugul la care a- 
ceștia au dreptul. Și, poate pentru 
multi locuitori ai acestui continent 
va rămîne multă vreme de neînțeles 
de ce, atunci cind pămîntul rodește, 
cind din adîncuri metalele își scot 
la iveală luciul iar petrolul irumpe 
în jerbe întunecate, de ce atîta bo
găție nu le ajunge să scape de mi
zerie. Nu vor înțelege multă vreme 
ciudatul mecanism al vieții Interna
tionale „vrăjit", se vede treaba, de 
vreme ce pe bogății attt de mari ca
pătă atît de puțin.

Silite să facă fată unei concuren
te serioase și unor măsuri de pro
tecție vamală tot mai restrictive po 
piața internațională, țările africane 
au căutat forme adecvate pentru a-și 
asigura dezvoltarea economică și a 
proteja comerțul exterior. O tendin
ță care s-a manifestat pregnant în

ultima vreme este crearea — în li
mitele unor regiuni geografice — 
a unor uniuni economice interna
ționale de tipul piețelor comune, zo
nelor comerțului liber sau uniunilor 
vamale. Numai între anii 1965—1967,

de exemplu, s-au format Uniunea va
mală și economică a țărilor Africii 
Centrale și Camerunului (IUDEAC), 
Uniunea economică a Africii răsă
ritene, diferite comisii pentru folo
sirea în comun a resurselor hidro
energetice si. economice (ale lacului 
Ciad, fluviului Niger, fluviului. Se
negal). Cu cîteva săptămîni în ur
mă a fost creată cea mai reccptă 
dintre aceste organizații — Uniunea 
statelor Africii centrale (USAC), 
din care fac parte Republica Congo

(Kinshasa), Republica Africa Centrală 
și Republica Ciad.

Să desprindem cîteva caracteris* 
tlci principale ale acestor forme do 
colaborare, așa cum se impun elo 
observatorului din afară și cum re
ies din programele pe care aminti
tele uniuni le promovează. Vom a- 
minti, mai întîi, că ele cuprind sta
te vecine, de obicei legate între ele 
printr-o cale de transport fluvială 
— după cum se știe cel mai ieftin 
mijloc de transport. Fără să no o- 
prim prea mult asupra acestei ca
racteristici vrem să subliniem că, 
în condițiile specifice continentului 
african, aflat pe ultimul loc din lu
me în ceea ,ce privește căile do 
transport, acest fapt are o impor
tantă hotărîtoare. Trebuie adăuqat, 
de • asemenea, ,că, de regulă, bazi
nele fluviilor în jurul cărora sînt 
grupate tarile respectivQ, sînt și „re-

L. TALPA

(Continuare in pag. a 4-a)
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• ÎN SPANIA, tară cu o 
populație de 32 milioane de 
locuitori există numai 1 400 
de cercetători științifici.

CALEIDOSCOP
&

• DE GURÎND, în Italia s-au 
pus în vinzare apărătoare 
pentru urechi contra zgomo
tului. Acestea sînt confecțio
nate după modelul apărătoare
lor contra gerului purtate pe 
urechi de artjleriștii italieni.

DEZVOLTAREA MINELOR
IA AMPLOARE (IV)

Limba cibernetică 
internațională

• OAMENII de știință so
vietici de pe vasul „Viteaz" 
au prins în regiunea insulelor 
Kurile un pește la o adîncime 
de 7,2 km (cea mai mare a- 
dîncime la care s-a prins vreo
dată pește).

dîn
pros- 
zăcă-

ÎN OAZA Bu-Kraa, 
Sahara „spaniolă" au fost 
pectate cele rnai mari 
minte de fosfați. Conform pre-
vțederilor, pînă în anul 1970, de 
Ir Bu-Kraa se vor extrage a- 
nual 3 milioane tone de fos
fați, iar pînă în 1976 
milioane tone.

10—12

provoca schimburile științilice inter
naționale. După părerea dr. VVarketin, 
această limbă cibernetică artificiali 
ar fi doar o unealtă a științei și nu 
ar duce la dispariția limbilor exis
tente.

La 21 de
absolventlante investiții construind funiculare 

și separații. In anul 1900 se con
struiește uzina electrică din Lupeni.

In 1890 Societatea Brașoveană de 
mine și cuptoare începe exploatarea 
minelor din Aninoasa construind și 
un funicular între Aninoasa și Pe
troșeni pentru transportul cărbune
lui extras de aici.

In 1895 Societatea Brașoveană de 
mine și cuptoare a vîndut țoale con
cesiunile, minele și instalațiile sale 
societății Salgo-Tarjany 
pesta, 
minele 
Pentru 
niere,
vest din Petroșeni și tot acum în
cep și lucrările în Valea Lupului 
Vulcan construindu-se apoi un funi
cular și o separație lînuă Jiu.

Producția minelor crește mereu, 
ajungînd în 1885 Ia 180 322 tone, In 
1890 la 
516 890 
cietatea 
obține.

In 1873 statul ausfro-ungar dă în 
chirie minele sale pe limp de 50 de 
ai « Societății Brașovene de mine și 
cuploare, ne mai pulînd face țață 
Coik^irentei societăților particulare.

In 18?1 proprietarul de concesiuni 
Hoffman Rafael trimite, sub conduce
rea a doi maiștri mineri, o grupă 
de muncitori la Lupeni pentru ex
ploatarea cărbunelui deja concesio
nat. La Vulcan în acest timp numai 
concesiunile Arnad și Terezia erau 
în exploatare. Cărbunele extras aici 
era transportat cn căruțele Ia Pelro- 
șeni de unde se încărca în vagoa
nele căilor ierale. Datorită faptului 
că exploatarea se făcea în mod ne- 
rational. unele mine au fost în scurt 
timn incendiate lapt ce a dus Ia în
chiderea lor.

Concesiunile din lupeni an fost 
împărțite între doi proprietari : 
Hoffman Rafael șl societatea Tran
silvania. In 1889 concesiunile socie
tății Transilvania au fost închiriate 
pe timp de 90 de ani, Iar ale Iul 
Hoffman au fost cumpărate do către 
un grup financiar francez.

In anul 1890 cele două societăți 
au fuzionat formînd o nouă socie
tate „Uricani — Valea Jiului" la care 
era interesat fn mare măsură capi
talul străin șl în special cel francez.

In același an Începe și construi
rea liniei ferate Petroșeni — Lupeni, 
care în 1892 a fost predată circula
ției publice si care a marcat o mat 
mare dezvoltare a extracției Ia 
can si lupeni.

Societatea „Uricani — Valea 
Iui" acaparează în scurt timp 
cesiunile particulare din lupeni în- 
tărindu-și mereu pozițiile. Tot acum 
sînt acaparate st minele Victoria și 
Ileana ale proprietarului Cohn din 
Craiova.

Această societate cu posibilități fi
nanciare mult mai mari face impor-

din Buda- 
o societate care exploata șl 
din localitatea Salgotarjan 
centralizarea producției mi- 

în 1897 se clădește separația

Deși in Valea Jiului teroarea era 
ridicată la „rang de cinste" totuși 
minerii lși dau seama că repre
zintă o forță și că numai uniți 
și organizați pe baza intereselor co
mune, pot obține

ca și obligația de a presta ore su
plimentare fapt ce duce la extenua
rea totală a minerilor.

Lipsa alimentelor și prețul lor 
destui de ridicat în comparație cu 
salariile, făcea și mai qrea viața 
muncitorilor mineri. După o muncă 
efectivă în mină de 8—10 ani. cei 
mai mulți deveneau incapabili de 
muncă din cauza bolilor St în spe
cial a tuberculozei care făcea ade
vărate ravaqii în rîndurile minerilor.

Din aceste rânze ca și din pricina 
abuzurilor la care se dedau funcțio
narii, în 1875 deci la nn an de la 
prima qrevă, muncitorii mineri ne
mulțumiți de felul în care eran ad
ministrate casele de asigurări mun
citorești fac o demonstrație în fața 
Direcțiunii minelor, cerînd 
administrației 
reșii în mina 
lui Direcțiunii 
prin atacarea
Jandarmii intervin cu brutalitate pen
tru a împrăștia masa muncitorilor

La 18 iulie 1892 Izbucnește la Pe
troșeni, din aceleași canze, o mare 
qrevă, care a durat două săptămînL 
Ea a fost prima grevă generală fi
ind înăbușită de armată cm brutali
tate.

Ca urmare a grevH, 
mineri au fost arestați 
teama teroare! an luat 
lor trecînd In România.

Cauzele înfrîngerii grevei s-au da
torat lipsei de organizare a munci
torilor mineri. Muncitorii mineri 
neavînd organizații profesionale pro
prii, cu lot avîntul revoluționar și 
cu conștiința de clasă fn dezvoltare, 
lipsiți de mijloace materiale an fost 
nevoiți să reia lucrul. Pe aceeași 
linie se înscrie și prima qrevă a 
minerilor de la societatea „Uricani — 
Valea Jiului" din 1897 care a durat 
trei zile.

drepturi’e lor.

prot. 

de la
P. MUNTEANU

Arhivele statului

prof.
de Ia Muzeul mineritului

1. POPOROGU

spus el — este neapărat 
omul să stăpînească o 

să poată fi înțeleasă atît 
cît și de un om de altă

Dr. Roderick Waikentin, om de 
știința din Miinchen (R. F. a Germa
niei) a cerut crearea unei limbi ci
bernetice internaționale. „In epoca 
computerelor și a automatizării cres- 
cînde — a 
necesar ca 
limbă caro 
de mașină,
naționalitate". O asemenea limbă ar 
trebui creată după cele mai stricte 
legi ale logicii, iar cuvintele — al
cătuite pe baza unui anumit sistem, 
îneît să fie posibilă exprimarea ori
cărei asociații de idei printr-o for
mulare unică, lipsită de echivoc. O 
limbă de gîndire abstractă și uni
versală ar înlesni simțitor progra
marea calculatorilor electronici și ar

facultăți
asistent al Univer-

facultăți
do ani, 

de

elev 1 a 
examene 

învățămîntul mediu.

școala 
la fl-
C’asa

Cel mai tînăr 
sității Jagellone din Cracovia, Marek 
Zgerski, este, Ia vîrsta de 21 
absolventul a două 
fizică si de chimie.

încă pe cînd era 
elementară, el a dat 
zică din
a 8-a a frecventat-o numai două săp- 
tamîni, după rare a dat examene la 
toate materiile trecînd în clasa ur
mătoare. La fol s-a întîmplat în cla
sele a 10-a si a 11-a. După aceea, 
Zgerski s-a clasat pe primul loc la 
o olimpiadă școlară de chimie șl a 
fost admis fără examen la Faculta
tea de chimie a Universității din 
Lodz. El a studiat concomitent si fi
zica. După absolvirea anului IV a 
devenit asistent la catedra de chimie 
teoretică a universității Jagellone. 
Anul trecut a absolvit ambele fa
cultăți, susținîndu-și și examenele 
de stat — în mal, la chimie sț ti 
iunie, Ia fizică.

Peste trei ani, 
știință speră să-.și 
După lucrarea de
cepe să studieze medicina, care îl in
teresează foarte mult din punct de 
vedere al aplicării realizărilor chi
miei șl fizicii în această ramură a 
științei.

Vul-

in- 
ca-

Jiu- 
con-

unguri 
atlasului 
(care va

trecerea 
muncito- 
Refuzu- 
răspund 

pietre.

foarte multi 
tar alții de 
calea codri-

asigurărilor 
muncitorilor, 
muncitorii îi 
sediului cu

să

o ale lunii mai...

Felo : N. Moldoveana

Combaterea Mașină de calcul
exploziilor în mine

Carburator specia!
la a

pulbe-

JOCURIaprinderea metanului 
se transforma într-o

le Bi- 
jumă-

îna- 
ex-

de 
că 

pot 
fo-

construit un nou 
automobile care 

de gaze toxice e-

mașinii de calcul se găsește in dublu 
exemplar. In cazul unei defecțiuni, 
piesa de rezervă intră în funcțiune.

O firma engleză 
carburator pentru 
reduce conținutul 
șapate. Acest nou carburator are o

Una din gingașele creații

Dezlegările 
jocurilor 

apărute în rubrica din nr. 3 757 
(27 aprilie)

$ METEOROLOGII 
vor pregăti o parte a 
meteorologic mondial 
•pare sub egida U.N.E.S.C.0.) 
și anume, atlasul climatic al 
continentului european. El va 
cuprinde 27 de planșe, indicînd 
cantitatea și repartizarea pre
cipitațiilor, precum și tempe
raturile diferitelor regiuni ale 
diferitelor țări europene.

Hărțile meteorologice vor fi 
executate la scara 1 : 10 000 000, 
Iar legendele lor vor fi în 
limbile engleză, spaniolă, fran
ceză și rusă.

Y RECENT, la Davos, In El
veția, a avut loc un congres 
pe tema „Flagelurile societă
ții contemporane". Din rapoar
tele prezentate a reieșit că 
printre aceste „flageluri" se 
numără în primul rînd polua
rea aerului, a apei și a pro
duselor alimentare, subnutriția 
si abuzul de medicamente.

• M0NTORUL finlandez 
Torsten Lindstrjom a. descope
rit o metodă de „curățire" a 
țițeiului de la suprafața apei, 
cu ajutorul fibrelor de sticlă, 
care îl absorb complet.

Q LAMA alpaca, originară 
din munții Anzi, din America 
de Sud, este crescută ca ani
mal domestic. Lina ei, de cali
tate superioară, este dintre cele 
mii bune din lume.

• LA CARIERA de șisturi 
cristaline din Vladimir-Volînsk 
(U.R.S.S.) a fost descoperit un 
topaz unic în lume. El cîntă- 
rește 117 kg și are 82 cm. La 
mijloc, cristalul este de culoa
re gălbuie, iar spre margini, 
portocaliu și roz. Vîrful trans
parent este de deosebită
frumusețe.

Laboratorui 
stttutuiui de mine 
dtn Petroșeni, stră
juit de liniștea bra
zilor.

228 487 tone, tar în 1900 la 
tone. In același timp, so- 
„Uricani — Valea Jiului" 

în 1892 producția de 24 567
tone, ca după opt ani producția 
ajnnqă Ia 288 240 tone.

Creșterea producției dovedește 
teresul tot mal mare pe care-1
pătă cărbunele și cererea tot mal 
Intensă pentru acest fel de combus
tibil.

Dar cu toată dezvoltarea capita
listă a producției de cărbune, con
dițiile de muncă au rămas aceleași. 
In dorința de a obține beneficii tot 
mai mari, salariile muncitorilor erau 
ținute la un nivel scăzut, iar munca 
în minele de cărbuni era deosebit 
de grea. Muncitorii mineri lucrau 12 
ore pe zi expuși Ia permanente pe
ricole ca surpări, inundații, gaze, ex
plozii și incendii Nenumăratele ac
cidente care au avut loc dovedesc 
lipsa totală a măsurilor de protec
ție. Ia toate acestea se mai adaugă 
timpul de 12 ore de muncă efectivă

ȘTIINJA • TEHNICA-ȘTIINȚA. TEHNICA

Lucrările preliminare efectuate 
Biroul minelor din S.U.A. arată 
exploziile tn minele de cărbune 
fi oprite in primele faze. Metode
losește un detector de raze ultra
violete, legat de un fitil detonator, 
care prin detonare împrăștie 
re de bicarbonat de potasiu.

Edward Kawenski, inginer 
minelor, afirmă că cea.

din aprinderile de gaze în aba
se datoresc seînteilor provocate 
frecare. El a căutat un mijloc 

de a opri 
inte de a 
plozie.

Energia 
tector este amplificată de circuitele 
interne duclnd la explodarea fitilu
lui detonant. Bicarbonatul de pota
siu, tot așa de fin ca și făina de 
grîu, este aruncat în 2ona flăcării șl 
absoarbe atîta căldură, Incit flacăra 
nu se propagă.

radiată absorbită de de

ANTICIPĂRI LA O ANIVERSARE 
SAU FELICITARE CU CÎNTEC

Căruia dintre noi nu i se întim- 
plă ca și in afară de lunga noapte 
a revelionului, sd uibd parte ici, 
colo, de cîte un „La mulți ani 1". 
împlinește nepoțelul trei anișori, 
dăm fuga cu o ciocolată de trei 

. cumnatul are li n vin

talentatul om de 
susțină dizertația. 
doctorat, va în-

DE I C I,
DE COLO

FRANCEZUL De la Redone, 
posesorul unei mari și foarte 
valoroase biblioteci, a organi
zat cinci licitații publice pen
tru vînz.area unor cârti ale 
sale. De fiecare dală, el parti
cipa la licitafie și 
ra cârtite 
nou în 
lși iubea 
Incit nu 
cerii de a se convinge încă o 
dată de valoarea lor.

Numai un adevărat bibliofil 
poate admite și aprecia un pro
cedeu atît de ciudat.

pe care 
rafturile 
atît de 
a putut

i iși cumpă- 
le așeza din 

bibliotecii, 
mult cărțile, 
rezista plâ-

care se repară 
singură

Oamenii de știință americani de 
N.A.S.A. au pus la punct o mașină 
de calcul cu un „snpracreier". Este 
prima mașină de calcul care desco
peră propriile sale greșeli și se auto- 
repară adtomat. Această mașină este 
destinată comenzii navelor cosmice 
care vor rămîne mai multi ani în 
spațiul cosmic.

Mașina de calcul este prevăzută 
cu aparate speciale, care controlea
ză permanent toate părțile sale. 
Dacă aceste „supercreiere" constată 
o greșeală sau descoperă o piesă 
care nu lucrează, ele dau automat 
comanda de reparare. In acest scop, 
mașina de calcul dispune de „o ca
setă de prim ajutor", în rare se gă
sesc piese de rezervă ce pot fi ime
diat înglobate. Totul se petrece 
tomat și doar în cîteva miimi de 
rundă.

Fiecare component important

„cameră-vîrtej" încălzită, ceea ce 
permite o ardere mai bună a ames
tecului benzină-aer, în special cînd 
motorul merge în gol sau s-a redus 
considerabil viteza.

Această cameră se afla montată 
aproape de țeava curbată care duce 
la eșapament, ceea ce face ca ime
diat după pornirea motorului ea să 
se încălzească. Carburatorul conține 
o supapă suplimentară.

oK
INTRE ORAȘUL Szombathely 

(fost Savaria) din vestul Un
gariei și muntele Kbszeg, situat 
la vreo 2G Km de oraș, s-au 
descoperit noi porțiuni dintr-un 
sistem de canalizare de acum 
2 000 de ani, datină din epoca 
romană. Locuitorii primei așe
zări din provincia romană Pa- 
nonia aduceau apa de izvor 
din acest munte pînă la Un
til} He 
chise, 
se lor 
noilor
bilă reconstituirea 
de canalizare roman.

lor, prin conducte In
tre baza principiului va- 
comunicante. Datorită 
descoperiri, va ii posi- 

sistcmului

DISTRACTIVE
LOGOGRIF

lei fiindcă
a-ntiia. lși sărbătorește tanti Ma- 
rioara onomastica, alergăm cu su
fletul la gură cu o cutie de jeleuri 
și două firicele dc „nu mă uita". 
Merită săraca că e pe ducă și dacă 
nu sîntem printre primii... pierdem 
„cola" parte din carnetul C.E.C. In 
cazul cînd e vorba că unul din 
șefii noștri pleacă de la exploatare 
la combinat sau chiar mai „sus" 
formula de urare se modifică în 
„Ixi mai mare I", însoțită de un 
ztmbet strici profesional în dosul 
căruia se ascunde poate gîndul 
nerostil : „mai bine mai tîrziu de
ci i niciodată".

Șl iată că zilele trecute îmi veni 
șl mie rîndul să iau parte Ia o a- 
nfversare. Ce urma să fac î Să dau 
buzna fn casd, sd arunc din mers

un „La mulți anii" și hodoronc- 
tronc să mă așez la masă ? Nu 
mergea. Cu atît mai mull cd săr
bătoritul era o persoană de sex fe
minin. Ca atare o telegramă de fe
licitare trimisă Înainte prin poștă 
și cîteva Hori naturale înmînate

FOILETON
personal cred cd ar ii obținut re
zultatul scontat. Zis și făcut.

Dau fuga la florăria de curlnd 
deschisă în Lupeni și ajuns în fața 
vînzătoarei cer șl eu ea fot offltll 
aflat într-o florărie:

— Dafi-mi, vă rog, un buchet de 
gladiole.

— Nu ținem așa ceva. încercați 
la „articole de menaj".

— Dar aici ee țineți ?
— Păi finem deschis după... orar.
— Și în timpul ăsta nu vlndeți 

și flori naturale ?

— Nu vindem așa ceva. Da luați 
și dumneavoastră un ghiveci, două, 
că d-astea avem supranormativ.

Halal florărie, nici măcar un fi
ricel de floare albastră. Numai ghi
veciuri. Sd iau un ghiveci, să nu 
iau ? Dacă-i duc sărbătoritei 
ghiveci și dînsa preferă 
legume, nu mă fac de 
Intre timp am rezolvat-o 
de ceramică neagră, din 
s-au ieftinit, și niște 
plastic de... Temistocle ,

Mai rdmînea chestia 
ma de 
oficiul poștal din centrul orașului 
și la ghișeul 
bea galeș o 
cerut :

— Vă rog 
citare.

— Loco sau...
— Loco, vd rog.

‘— N-avem decît pentru „exte
rior", adică pentru alte localități.

— Dar cea „exterior" nu poate 
merge și la „Loco" ?

felicitare. M-am

un
tocană de 
băcănie ? I 
cu o 
alea 

lalele 
Popa, 
cu telegra- 
înființat la

vazd 
care 
din

în spatele căruia zîm- 
blondă simpatică, am

o telegramă de le 11-

rr- F" 4 5 EH

1
3

4

5

fi

7

6

Orizontal și vertical: J) Operații 
de prelucrare a metalelor 2) Tergi
versări 3) Plantări de mine; 4) Cul
tivatori de in 5) Criticii nazale 6) 
Suprafețe agricole 7) Cărei ! 8) Vo
cală.

Constantin SAFTA — Petroșani

alte modele nici că erau,
6,50 pe cursă pînă la Pe- 
de unde am expediat-o 

la Lupeni. „Grație" servi-

pe Înălțimi
(Tiiveib : 4,2,4)

— Inchipuiți-vă că nu merge 1
Nu merge, nu merge, dar eu 

cum mă descurc ? Trimit persoana 
la Iscroni și-l trimit din Lupeni te
legrama de felicitare la posi-res- 
tant ? Ar ii însemnat pur și simplu 
să-mi calc în picioare demnitatea 
de cavaler „pur singe". Am luat 
atunci o telegramă pentru „exte
rior", una cu un trandafir roșu pe 
ea că 
am dat 
troșeni, 
înapoi
ciilor poștei a ajuns Ia momentul 
oportun fără pete de grăsime sau 
alte „semne particulare".

Nu vă mai spun căci la masa 
festivă toți cei care veniseră nu
mai ca să bea și să mănînce, mă 
luau cu „atentule!“. Gazda, la ria
dul ei, mă copleșea cu atenții iar 
eu eram în al nouălea cer și la al 
zecelea pahar. Vreți și dumneavoas
tră să obfineți succesul meu ? A- 
tunci... nu apelați Ia florării decît 
în cazul cînd nu găsiți zacusca la 
Alimentara, iar de la poștă trimi
teți telegrame de felicitare numai 
dacă cel sărbătorit locuiește la Chl- 
tila.

Vd doresc succes I
Nicu POPA

MD

MONOVOCALICĂ : I (careu). 
Orizontal: 1) Pitit — 

2) Ilic — Finit 3) Lipici 
Iți 4) Ici — Iniei 5) Țipi 
Inimi 6) Tîrîți — Iz 7) M — 
Tir — Mi — B 8) Ibis — Minți 
9) Mic — Țicnit 10) Iriți — 
1 — Zi; COPERTĂ LITERARA : 
Ion Slavici — Mara; BILELE 
ȘI BALANȚA : Se împart cele 
81 de bile în 3 grupuri de cîte 
27. Se compară cu balanța 
două grupuri între ele (prima 
cîntărire) și se află grupul în 
care este bila mai grea. Apoi 
grupul găsit se împarte în alte 
8 grupuri de cîte 9 bile. Se 
compară două din aceste gru
puri între ele (a doua cîntă
rire) și așa mai departe pînă 
se ajunge la compararea 
două bile. In total 
riri. Pentru cazul 
procedează analog, 
sare „n" plus unu

ARiTMOGRIF PICTURAL

înlocuind cifrele prin litere veți 
obține pe verticala A—B una dift 
formele de reflectare a realității în 
imagini artistice folosind culoarea, 
iar pe orizontale numele a 12 pic
tori cunoscuti.

Victor IAȚENCO — PetroștrJ

a
— 4 cîntfi- 
general se 
fiind nece- 

cîntăriri.

REPARAȚIE
criptografic (6,1—1,8,2,6,2,7)

Ing. I. HI IP — Lupeni

I. IVANESCU — Lupeni
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STEAGUL ROȘU

I

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI I
televiziune

Peiroșeni
oamenilor

Alte aspecte de Ia de 
monsirația
muncii

De pe plaiuri
împădurite

SÎMBATA 4 MAI

17,30
17,50

Jntrepunde- 
este purtat

"Panoul cil realizările 
rii lorestiere Petroșeni, 
de Aciobăniței loan. Șeful de bri
gadă de la Polatiște și-a adus toți 
oamenii să participe la sărbătoarea 
muncii. De loc din Dorohoi, a venit 
In Valea Jiului în 1949 și n-a mai 
plecat.

— Prea m-am obișnuit cu oame
nii, cu munții și cu pădurile de pe 
alei, ne spune el Intr-o moldove
nească neaoșă.

Alături de el, Rusu Nicolae din 
Fălticeni. ATe abia un an și trei 
luni de cînd a venit în Vale. Și are 
de 
de

glnd să nu mai plece. Pădurile 
aici 11 ademenesc și pe el ca șl 
atîția slții. Șeful de brigadă de 
Jiqoreasa, sărbătorește pentru

pe 
le 
prima dată ziua muncii alături de 
mineri. Și este copleșit de frumuse
țea acestei zile care unește sub fal
durile rgșii șl tricolore pe toți oa
menii muncii prezent! la demonstra
ție.

160000 km fără
reparații capitale

Intre demonstranți se află și sala- 
fiațll I.G.0., grădinarii, care au con
tribuit la înfrumusețarea orașului, 
șoferii care poartă pe arterele mu
nicipiului nostru, zi de zi, mii și 
de oameni ai muncii. Intre ei, 
lipsit de la nici un întîi mai, e 
ferul Baki Francisc. Undeva la 
ceputul coloanelor de demonstranți 
fetița sa, Dorina Baki, defilează și 
ea alături de el&vii școlii. Au
tobuzul 31 — ITD 1 631, condus cu 
pricepere de Baki Francisc se apro
pie de 150 000 km parcurși fără re
parații capitale. Priceperea și con
știinciozitatea, lată două dintre prin
cipalele oalltăți ale tovarășului Baki 
Francisc. Șl printre cei care comple
tează coloana lucrătorilor d 
LC .O. sînt multi asemenea lui.

La Steaua care-a
AVANCRONICA
FOTBALISTICA

steaua 
cale-alît de 

cindva Eminescu. 
presia ca atare, iără sensurile-i as
cunse, și transbordînd-o pe tărîmul 
mult-discuiatului fotbal, oricare din
tre freneticii susținători ai Jiului 
are putința, azi, să-I contrazică pe 
marele poet. „Care cale ?, care lun
gă ? E vorba doar de patru puncte, 
ușor recuperabile !“ —‘ încearcă a- 
ceștia să-i convingă pe scepticii 
care, după victoria militarilor de la 
Craiova, din nou ii „văd" campioni 
pe coechipierii maestrului emerit 
Constantin. Discutînd cu cîțiva su
porteri ai „echipei de pe locul 3" 
despre șansele Jiului la titlu, des- 
fire lnadmisibiliiatea cedării piscri- 
nl clasamentului de către Steaua, 

e inactivitatea echipei lui Do- 
In deplasare și despre reintra

tul Ion Pircălab la Dinamo, am 
„injectați" cn alft optimism

care-a răsărit 
lungă" — afirma 

Păstrînd doar ex-

cinci etape ale 
In curs parcă

răsărit... u
19,35
19,50

incit aceste ultime 
dificilului campionat 
vor decide soarta unei vieți. Calcu
lele acum au intrat in stadiul lui... 
dacă. Suporterii Jiului îșl încep 
perorația astie! : ..dacă batem pe 
Steaua ia București, Dinamo va ii o 
victimă sigură apoi aici; ia Brașov 
se poate cîștiga, pe băcăuani 
să-i egalăm și la ei acasă-n tur, 
aici..." 
temei 
bardi, 
comp, 
de Ia
ca deschis, avîntat spre poartă, vom 
încerca să dăm goluri, nu ne vom 
precupeți eforturile" — ne-au pro
mis jucătorii Jiului înaintea plecă
rii spre Capitală. Ii credem, pentru 
că ne-an convins de atîlea ori că 
îndrăgesc la maximum fotbalul o- 
iensiv, singura manieră de joc care 
aduce pe Knqă nunele și...

cite... trei 
echipa-stirpriză 

să țină 
Dobrin,

„boabe", 
din 

piept dezlăn- 
Jercan șl C. 

la Bacău cu 
București a 
Dar, echipa 

acum

21,10
22,00

22,45

23,00
23,15

8,30

8,40

era 
dar 
de 
1.1- 
et

Și, poate, că nu-s lipsite 
calculele admiratorilor Iui 

Oct. Popescu, Stoker 
Totul depinde însă dc meciul 
București cn Steaua. „Vom ju-

Să așteptăm așadar rezultatul și 
să avem încredere în ei.

Cîteva cuvinte despre celelalle 
meciuri: I a Pitești, U.T.A. va avea 
o sarcină dificilă. înaintarea F.C. 
Argeșului e obișnuită să-și serveas
că oaspeții cu 
Nn credem că 
Arad va reuși 
țuițitor Kraus,
Radu. Rapidiștii merq 
gîndui că șt Dinamo 
cîștigat în acest oraș. 
Ini Nicușor se mulțumește
doar cu punctele de acasă. Pe rare 
le consideră sigure. A«a că... La Tq. 
Mureș, A.S.A. va încerca, firește, să 
treacă peste „hopul" ploieștean. Greu 
de prevăzut cine va rîde la urmă. Plo- 
ieștenii, înfrăți dinlr-odată în „roa
ta" mult invidiatului titlu de cam
pioni, vor opune elanului gazdelor 
calmul și luciditatea unui Badea, 
Mocanu, N. și M. lonescu. Nii-i ex
clusă o surpriză. Dinamo București 
n-a ieșit încă din lupla 
Invingînd pe Farul, va 
junctura rezultatelor ! 
autorii numai a patru
retur, n-au șanse la Brașov. Poate 
doar în eventualitatea că steqarii să 
se fi resemnat ’ Altfel, 1 solist. In 
siîrșit, la Cluj, un med aparent 
ușor pentru elevii lui Teașcă. Apa
rent doar, pentru că pe „bancarii" 
bucureștcni îl încălzesc încă puter
nic din spate razele roșii ale 
ternei.

Cum va arăta duminică seara 
samentuL ce surprize vom mai 
semna ? Să vedem !

pentru titlu, 
aștepta con- 

Craiovenil, 
puncte In

aprecieri.

Pronosticul nostru
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT NR. 18 DIN

1. Dinamo Bacău
F. C. Argeș

3. A. S. A. Tg. Mureș
4. U. Cluj
5. Steagul roșu
8. Victoria Roman
7. Vagonul Arad
8.

2,

Atalanta
9. Cagliari

10. Internaz.ionale
11. Juventus
12. Roma
13. Brescia

— Rapid
— U. T. Arad
— Petrolul
— Progresul
— U. Craiova
— Polit. Galați
— Minerul Baia
— Bologna
— Torino
— Napoli
— Sampdoria
— Milan
— Lanerossi
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Mare

10,00
11,30

12,00
12,45

14,00
14,15

19.00

1,
1
X,

1
1
x
1
X,

1
1
1
x,
1

y

1

2

1

(Handbalistele de la Școala sportivă

19.30
19.50
20.15
20,45
20.50

lan-

el a-
con-

V. TFODORESCU

21,20

23,35
23,45

Lumea copiilor.
Fotbal: Ungaria—U.R.S.S. 
Transmisiune de la Bu
dapesta.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Tele-enciclopedia.
Vom reveni... peste șase 
luni.
Film serial „Sfîntul".
Lumini și sunete de odi
nioară.
Invitatul nostru : Jean
Claude Pascal. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

DUMINICA 5 MAI

vremea ? 
de Înviorare.

Ora exactă. 
Cum va ii 
Gimnastica 
Pentru copii și tineretul
școlar: Biblioteca lui Aș- 
chiufă. Film serial: Wil
helm leii. „1800 de se
cunde..."
Ora salului.
„De strajă patriei". Emi
siune pentru militari. 
Concert simfonic.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Telejurnalul de prlnz. 
Zig-Zag — telemaguzin 
duminical.
Curierul arlelor — emi
siune de actualitate tea
trală, muzicală și plastică, 
l ele jurnalul de seară. 
I'elesport.
Rapsodia română. 
Cronica duminicală. 
„Ciula un cavaler o 
renadâ" — emisiune 
tele-varietăți.
Film artistic : 
compus George 
win".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii

a

se
rie

GOSPODINE!
Valorificînd disponibilul de sticle 

și borcane prin unifăfile comerțului 
de stat, realizafi însemnate econo
mii bănești.

Magazinele O.C.L. Alimentara primesc
la schimb sau cu numerar sticle și borcane

la prețurile prevăzute în listele afi

șate în cadrul unităților respective

șl interior și să nu aibă mi

celor imprimate

interior.S. BĂTOI

nu lie plesnite sau 
nu albă etichete

ciobite.
(cu excepția

i victorioase la Baia

obțjnută, în afara rea- 
și-on adus aportul 

jucătoarele utilizate în

de multe ori pentru

noastre
13—12. După 
Înapoiere an- 
Eugen Bartha, 
de disputată,

cu ardoare și

Ambalajele din sticlă ce se recuperează trebuie să în
deplinească următoarele condiții de calitate:

aibă imprimat nr. de STAS sau normă internă, 
fie curate exterior

Mare

4 MAI

Unde a dus îmbunătățiri în mersul trenurilor

MINERI
administrative 
fost înființa- 
de persoane 
Călărași —

valabilitatea între 26 mai, ora 
și 28 septembrie, ora 24.00. 
alcătuirea viitorului orar s-a 
în vedere scurtarea duratei de 

înființarea de noi trenuii

ÎNCĂLCAREA
NORMELOR P. C.

In cadrul campionatului divizionar 
B de handbal, echipa Școlii sportive 
din Petroșenl, jticînd la Baia Mare 
în compania 
•tructonul a 

prețioasă 
Liză scorul

echipei locale Con- 
reușit să cucerească 
victorie. După ce la 
le era favorabil (7—5),

prin punctele Înscrise de Mia Dom- 
șa (6), Lia Barabaș (5) șl Sabina 
Murețan (2), handbalistele 
au învins în final cu 
cum ne-a declarat la 
trenorul echipei, prof, 
partida a fost destul 
localnicele dorind
uneori... cu orice preț victoria.

Daca însă fetele noastre n-au cu
cerit o victorie mai concludentă, 
aceasta se datorește și arbitrajului, 
defavorizant 
oaspete.

La victoria 
lizatoarelor, 
prețios toate 
acest meci.

— să
— să 

rosuri.
— să
— să

pe sticle).
— sticlele să nu aibă dopuri rămase în

SÎMBATA

I PETROȘENI — 7 
tru cîțiva dolari în

Noiembrie : Pen- 
plus; Republica : 

Careta verde; LONEA Minerul: 
Căsătorie în stil italian; 7 Noiem
brie : Sus mîinile, domnilor polițiști!; 
VULCAN: Robii; LUPENI — Mun
citoresc: Denunțătorul; Cultural:
Capcana.

*

le-a fost atrasă atenția 
ce mistuiau un camion 
la Șantierul (districtul) de 
șl poduri Llvezeni. Mal

de 
in

observat camionul incen- 
de șantier, a organizat 
pentru stingere cu stin- 

manuale oare au functio-

Ministerul Căilor Ferate a elabo
rat noul mers al Irenurilor care va 
avea 
00,00

L-a 
avut
parcurs, 
și crearea de legături lesnicioase cu 
localitățile din tară și de pe conti
nent, precum și cu celelalte mijloa- 

de transport. Astfel, prin spori- 
vitezei de circulație pînă la 120 
pe oră,
parcurge

Vatra Dornei — Cluj — Timișoara, 
cu o oră și jumătate. In urma mo
dificărilor survenite datorită înfăp
tuirii noii împărțiri 
a teritoriului tării, au 
te cursele de trenuri 
Teluș — Alba 
Slobozia Veche, 
cenl și Pașcani 
timpul sezonului
Mare, Cluj, Timișoara, Suceava, lași 
și Galati vor circula trenuri direc
te spre litoral. (Agerpres)

oare au produs 
IV la mai mul- 
totodată In pe- 
și construcțiile

de 
nu 
a-a 

a.c.

Intr-tuia din zilele trecute, călă
torilor din autobuzul Petroșeni — 
Uri ea n i 
flăcările 
con di at 
drumuri
multi cetățeni s-au adunat pentru a 
opri furia flăcărilor 
«reuri de gradul I și 
te persoane punînd 
tlcol de incendiu 
șantierului.

Iată cum s-au petrecut faptele.
Pentru ca asfaltul să fie mai fluid, 

mai aderent, lucrătorii acestui șan
tier pun în el benzină. Aceasta în- 

cînd temperatura este sub 60°G. 
temperatura o constată șeful 
șantier tov. Buzatu Dumitru, dar 
cu termometrul cl prin simplă 
preciere. In ziua de 29 aprilie
muncitorii au fost puși să pregă
tească asfaltul șl benzina pînă la 
reîntoarcerea dînsului din birou. 
Muncitorul Căldărar Dumitru a scoș 
Senzlna șl a turnat-o peste asfaltul 
din butoiul care se afla în carose
ria camionului. Gum însă temperj- 
țyra asfaltului a fost mai mșre de 

s-a produs aufoimflamarea

La stingere au a- 
Emilian conducător 

Vasile. Dar în caro- 
femeie cu hainele 

neputincioasă.

vaporilor de benzină iscîndu-se un 
început de incendiu.

Gînd a 
dial șeful 
personalul 
g&toarele
nat foarte bine, astfel că incendiul 
a fost localizat, 
jutat Lupulescu 
auto și Oancea 
seria mașinii o
în flăcări se zbă.tea 
A fost salvată, dar eîa prea tîrziiu. 
'Arsurile erau foarte grave. Lăpușan 
Victoria, după grele suferințe, a 
încetat din viață în ziua de 2 mai.

Soții Lăpnșan au wn copil în 
vlrstă de 5 ani care a rămas fără 
ocrotirea și căldura pe care numai 
o mamă știe să o dea copiilor.

Cele întlmplate, trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă pentru 
conducătorii de instituții, întreprin
deri, șantiere, olt șl pentru munci
torii care îșl mal permit 
pacte normele de pază 
cendiilor.

ce
rea 
km 
va 
Constanța în 
minute, iar 
va ajunge din Capitală la 
ra în 7 ore și 35 minute, 
menea, timpul de parcurs al trenu
lui accelerat 401—402 de pe ruta 
București — Cluj — Satu Mare a 
fost redus cu 2 ore și jumătate, Iar 
al acceleratului 911—312, Iași —

trenul rapid 
distanta 
numai 2 ore 

trenul rapid

,,Tomis" 
București — 

și 24 de 
,,Traian" 
Timișoa- 
De ase-

Mid
PUBLICITATE

Cpt. M. 
lnapecto» P.9.I.

să nu res- 
contra ln-

GEMIGA
Petroșeni

PIERDUT carnetul de mun
ci eliberat de E.M. Uricani 
în anul 1960 pe numele Cos- 
ma Natural Ștefan. Declar 
nul.

Iulia,
Pașcani — Fălti-
— Botoșani. Pe 

estival, de la Baia Respectați
securității

normele de tehnica
în timpul lucrului

Nu introduceți
capul sau corpul
între vagonete la
cuplarea sau de*
cuplarea vagone*
te! or.
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SESIUNEA CONSILIULUI 
DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE

VIENA. — Corespondentul Ager- 
pres, P. Stăncescu, transmite: Lu
crările sesiunii Consiliului Dezvol
tării Industriale continuă cu dezba
terea în Comitetul numărul l a pro
gramului de activitate al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tarea Industrială (O.N.U.D.I.) pe anii 
1968 și 1969 și a problemelor pri
vind coordonare-a activității 
O.N.U.D.I. cu cea a altor organiza
ții internaționale — în Comitetul 
numărul doi.

Luînd cuvîntul în cadrul Comite
tului numărul 1, reprezentantul ro
mân. prof. univ. dr. N. N. Constan- 
tinescu, a arătat rolul ce revine 
O.N.U.D.I. în promovarea și facilita
rea Industrializării în ritm rapid a 
țărilor în curs de dezvoltare și a 
subliniat că această organizație, „de 
comun acord cu guvernele respec
tive, trebuie să sprijine țările în

curs de dezvoltare, pentru ca fle
care țară să-și poată elabora și rea
liza o strategie proprie a industria
lizării, potrivit condițiilor și nece
sităților sale specifice. Evident, de
ciderea priorităților aparține în mod 
suveran guvernelor respective". Ex
periența arată — a continuat vorbi
torul — că, în condițiile contempo
rane, dacă întreprinderile nou create 
nu au un înalt nivel tehnic, decala
jul între nivelul de dezvoltare al 
țărilor industrializate și cel al ță
rilor în curs de dezvoltare, nu nu
mai că nu se reduce dar, dimpotri
vă, manifestă tendințe de creștere.

In cadrul lucrărilor Comitetului 
numărul doi, delegatul român. Con
stantin Anghelescu, a vorbit despre 
necesitatea și importanța coordonă
rii eforturilor comunității interna
ționale în domeniu! dezvoltării in
dustriale.

Manifestații și greve 
de protest in Spania

MADRID, — Informații provenit,, 
din diferite orașe ale Spaniei prin 
intermediul agențiilor de presă relie
fează că cele „trei zile de luptă" 
pentru revendicări economice și li
bertăți democratice, organizate la 
chemarea comisiilor muncitorești 
(organizații sindicale ale oamenilor 
muncii nerecunoscute de guvern), 
au cunoscut un succes remarcabil. 
In ciuda unei mobilizări fără pre
cedent a poliției, în ciuda sutelor 
dc arestări preventive, în ciuda re
primării demonstranților, zeci de mil 
de muncitori, tineri, studenți și fe
mei au participat la manifestațiile 
de protest desfășurate cu ocazia zi
lei de 1 Mai. pe străzile principale
lor orașe: Madrid, Barcelona, Sevil
la, Bilbao, Saint-Sebastian etc.

„La Madrid, scrie agenția ameri
cană UPI, manifestațiile au început 
în fata sediului sindicatelor oficiale, 
lansat de un grup de aproximativ 
300 de demonstranți, strigătul 
„Libertate, libertate" a fost reluat 
foarte repede de cei 4 000 de partl-

cipanți adunați în centrul orașului". 
Agenția France Presse relatează des
pre demonstrația celor peste 1 000 
de persoane, care au protestat în 
fața siguranței generale din Madrid 
împotriva arestărilor operate în a- 
ceste zile.

Cotidianul francez ,,L' Humanite" 
scrie că „cele trei zile de luptă au 
fost marcate, în capitala spaniolă, 
prin numeroase manifestații organi
zate în diverse puncte ale orașului. 
Fiecare dintre ele grupau între 500 
șl 2 000 de participant!. Aceștia, în 
drumul spre centrul orașului, unde 
îșl dăduseră întîlnire, scandau: „Li
bertate", „Democrație da, dictatură 
nu 1*. O delegație de 100 de persoa
ne, între care șl cunoscutul cineast 
Tuan Antonio Barden, a încercat să 
înmîneze ministrului informațiilor o 
moțiune de protest ce purta semnă
tura a peste 25 000 de persoane.

Manifestații similare șl greve de 
protest s-au desfășurat, de aseme
nea, la Barcelona, Sevilla, Malaga, 
Bilbao și în Asturia.

Lucrările Conferinței 
internaționale 
a drepturilor

TEHERAN. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Popovici, transmite: 
Luînd cuvîntul în cadrul Comisiei 
I a Conferinței internaționale a 
drepturilor omului la punctul — 
condamnarea politicii de apartheid 
a guvernului Republicii Sud-Africa- 
ne, reprezentantul român Paul Go- 
geanu a arătat că această politică 
trebuie examinată în contextul o- 
presiunii rasiale care se exercită 
sub diverse forme, nu numai în A- 
frica de Sud și Rhodesia, ci și în 
Angola, Mozambic, Africa de Sud-

omului
Vest, unde o minoritate privilegiată 
perpetuează un regim de sclavaj. 
Republica Socialistă România — a 
declarat vorbitorul — se pronunță 
pentru lichidarea definitivă a ori
cărui regim bazat pe oprimarea și 
discriminarea rasială. El a subliniat 
că Organizația Națiunilor Unite tre
buie și poate avea un rol important 
în lupta pentru lichidarea tuturor 
formelor de discriminare rasială și 
aplicarea rezoluțiilor adoptate de 
către Adunarea Generală și de Con
siliul de Securitate în acest sens.

Dezbaterile din

Consiliul de Securitate
NEW YORK. — Consiliul de Se

curitate al O.N.U. a audiat vineri 
după-amiază pe primarul părții ara
be a Ierusalimului, Rouhi El-Khatlb, 
venit special la New York pentru a 
depune mărturii în legătură cu si
tuația din această zonă a orașului. 
Luînd cuvîntul în continuarea dez
baterilor cu privire la plîngerea 

Iordaniei împotriva parăzii militare 

izraeliene de la 2 mai în Ierusalim, 

reprezentantul Ungariei a declarat 

că pacea în Orientul Apropiat nu 
va putea fl restabilită decît în ziua 

cînd Izraelul îșl va retrage trupele 
din teritoriile arabe ocupate. Repre

zentantul Izraelului a contestat ca
litatea de primar ales a Iul Khatib 
și mărturiile acestuia. La rîndul său. 

reprezentantul Iordaniei, folosin- 
du-se de dreptul la replică, a res
pins acuzațiile reprezentantului iz- 
raelian.

Consiliul de Securitate și-a amî- 
nat dezbaterile în această problemă 
pînă luni Ia ora 15,00 GMT.

Convorbirile 

intre S. U. A. 
și R. 0. Vietnam 

vor avea loc 

la Paris
WASHINGTON. — Președintele 

S.U.A., Lyndon Johnson, a anunțat 
vineri la o conferință de presă că 
guvernul R.D. Vietnam a fost infor
mat că „data de 10 mai și alegerea 
Parisului ca loc de convorbiri sînt 

acceptabile pentru Statele Unite". 
El a adăugat că „acesta nu este de
cît un pas", și a precizat că S.U.A. 

vor menține strînse consultări în 
toate etapele cu aliații lor.

Agențiile de presă menționează că 
trimisul Statelor Unite la convorbiri 
va fi Averell Harriman, ambasador 
cu însărcinări speciale.

Africa în fața

problemelor subdezvoltării
(Urmare din pag. I)

r~

A C TU A L TTATEA PL C.LOT
Vii proteste 
la Sasebo

TOKIO. — In portul japonez Sa
sebo a acostat submarinul nuclear a- 
tnctican „Swordfish". Sosirea vasului 
a provocat din nou vii proteste. In 
oraș a avut loc o puternică demon
strație împotriva vizitelor submari
nelor nucleare americano în portu* 
rile Japoniei.

Puternică exolozie 
în centrul Saigonului

SAIGON. — O puternică explo
zie — anunță agenția France Presse 
s-a produs vineri în centrul Sai-

Descoperirea unei comori
LIMA. — La Paracas, o localitate 

situată la aproape 300 km sud de 
capitala Perului, ar fi fost descope
rită comoara piratului William Read, 
evaluată la 10 milioane de dolari. 
Comoara ar fi constituită din bare 
de aur, pepite (bucăți de aur nativ) 
și monezi. Potrivit unor declarații 
făcute ziarului „La Prenza" de mem
brii unei expediții, la Paracas a fost 
descoperit mormîntul lui William 
Read care a cutreierat mările în se
colul al XVII. Pentru a-și continua 
cercetările expediția urmează să 
ceară autorităților o aprobare spe
cială deoarece, în cazul în care te

zaurul va fi scos la iveală, jumătate 
din valoarea lui va reveni statului 
Peruvian.

Accident 
de circulație

BOGOTA. — In apropiere de ca
pitala Columbiei, Bogota, s-a produs 
un grav accident de circulație. Un 
autobuz care circula pe un drum da 
munte s-a prăbușit într-o prăpastia. 
20 de persoane și-au pierdut viața, 
iar șase sînt grav rănite.

Orientul Apropiat

Președintele Nasser a adresat mesaje 
șefilor statelor membre
ale Consiliului de Securitate

CAIRO. — Președintele R.A.U., 
Nasser, a adresat șefilor statelor 
membre ale Consiliului de Securi
tate mesaje în care solicită între
prinderea unor acțiuni eficace la 
Națiunile Unite, menite să determine 
ca Izraelul să respecte rezoluțiile 
adoptate în cadrul O.N.U., transmite 
agenția France Presse. In mesaje se 
arată că este necesar să se împie
dice ctt mai rapid o înrăutățire „a 
situației în Orientul Apropiat, în 
general, și în Ierusalim, în special".

Pe de altă parte, se subliniază că 
prin poziția adoptată de Izrael, în
deosebi în ce privește problema Ie
rusalimului, se aduc prejudicii efor
turilor reprezentantului lui U Thant 
in Orientul Apropiat, eforturi care 
urmăresc reglementarea pașnică a 
crizei din această regiune. Nasser 
își exprimă, de asemenea, aprecie
rea față de atitudinea dezaproba
toare a țărilor membre ale Consi
liului de Securitate privind defila
rea militară izraeliană din Ierusalim.

zervoare" însemnate de resurse e- 
conomice a căror exploatare ar de
păși posibilitățile actuale alo unei 
singure țări. De altfel, așa cum o 
atestă chiar denumirile unora din
tre aceste grupări, ele au fost con
stituite tocmai avînd drept scop prin
cipal valorificarea resurselor aminti
te. Un alt mobil major al acestor 
grupări îl constituie cooperarea în 
elaborarea planurilor de dezvoltare, 
înteleqînd prin aceasta. în primul 
rind, construirea în comun a unor 
importante obiective industriale, căi 
de transport si telecomunicații. Ur
mează apoi diferitele facilități va
male și alte măsuri comune de pro
tecție pentru comerțul țărilor mem
bre, schimburile do informații. In 
sfîrșit, dar nu pe ultimul plan, se 
situează asistenta militară reciprocă 
în eventualitatea unei agresiuni.

Formele de colaborare de care am 
vorbit permit țărilor membre obține
rea unor avantaje evidente din ca
re enumerăm : accelerarea directă 
sau indirectă a procesului de dezvol
tare economică, lărgirea pieței inter
ne (destul do redusă în prezent), 
centralizarea si folosirea cu mai 
multă eficientă a resurselor de capi
tal. „armonizarea" volumului și di
recției producției existente si a ce
lei în curs do realizare cu necesi
tățile dezvoltării și cererile popu
lației unor întregi regiuni geografice.

Nevoite să pună de acord econo
mii aflate în stadii diferite dez
voltare — asupra profilurilor cărora 
și-au pus pregnant amprenta intere
sele coloniale — țările africane ca. 
do exemolu, cele care tac naric din 
Uniunea economică a Africii do ră
sărit au căutat metode care să rp- 
ducă cît mai curînd posibil acest de
calaj și să compenseze, pînă atunci 
pierderile rezultate din acesta. In 
cazul citat, tratatul semnat în iunie

1967 do conducătorii celor trei țări 
membra — Kenyatta, Nyerere șl 
Obote — stipulează introducerea ți
nui sistem special de impozite caro 
să compenseze pierderile diferitele» 
țări rezultate din inegalitățile co
merțului intertoritorial (a se citi ine
galități ale dezvoltării lor economi
ce), precum și crearea unei bănet 
de dezvoltare a Africii răsăritene, 
care va pune la dispoziție fondurile 
salo, „în principal", pentru finanța
rea dezvoltării economice a Tanza
niei și Ugandei. așa fel îneît acestea 
să poată ajunge din urmă Kenya, 
aflată pe un stadiu mai avansat.

Tributare încă. în ceea ce pri
vește relațiile comerciale externe, 
fostelor metropole sau unor organis
me economice occidentale, organi
zațiile economice africane încearcă 
să desfășoare o politică unitară față 
de acestea în vederea stabilirii unui 
schimb mai echitabil cu respectivii 
„parteneri".

O serie de împrejurări ca : unila
teralitatea comerțului lor exterior, 
profilat pe un număr limitat de ma
terii prime sau produse agro-alimen- 
tare; volumul disproporționat de mia 
al exporturilor în raport cu popu
lația și cu resursele de rare dis
pun; ponderea încă foarte mică a 
schimburilor reciproce dintre țările 
în curs de dezvoltare, fac ca schim
burile lor comerciale să fie încă 
foarte puțin rentabile și departe de 
a le stimula dezvoltarea economică.

Cu toate greutățile inerente ince
ndiului si cele rezultate din înapoie
rea economică, dezvoltarea colabo
rării economice africane devine, pe 
zl ce trece, de o tot mai stringentă 
actualitate. Semnificativă este, în a- 
cest sen«. afirmația președintelui 
Zambiei, Kaunda. care a declarat că 
dezvoltarea colaborării regionale este 
o problemă „de viată și de moarto" 
pentru dezvoltarea economică $1 so
cială a țărilor continentului african.

gonului. In apropierea clădirii radio- 
televiziunii Sud-vietnameze și cen
trului de radio al forțelor americane 
din Vietnamul de sud, patrioții au 
parcat un taxi încărcat cu explozi
bil, care a explodat la puțin 
după ora prînzului. Ca 
exploziei, care a fost 
întreg orașul, clădirea 
radio și televiziune a 1 
Iar mai multe persoane 
sau rănite.

timp 
i urmare a 
resimțită în 

stațiilor de 
fost avariată, 
au fost ucise

Asteroidul Icar
de Pămînt

WASHINGTON. — Obser
vatorul naval american din 
Washington a raportat că as
teroidul lear, un fragment dc 
stîncă cu un diametru de a- 
proximativ 1 000 metri, a tre
cut la 290 milioane kilometri 
de Soare și se îndreaptă cu 
toată viteza spre Pămînt. La 
15 iunie, asteroidul Icar se va 
afla la o distantă de 6,5 mili
oane kilometri de Pămînt — o 
distantă mică din punct 
vedere astronomic.

Astronomii consideră că 
xistă mii de asteroizi în
ternul solar, din care 1650 au 
fost observați. Dimensiunea 
lor variază intre 1,6 și 800 ki
lometri diametru. Asleroizii 
sînt corpuri cu o formă nere
gulată care ar putea fi frag
mente ale unei planete distru
se în perioada de formare a 
sistemului solar.

Majoritatea asteroizilor au 
orbite bine stabilite, dar unii 
dintre ei se apropie periodic 
de Soare. Dintre toii, Icar se 
apropie cel mai mult — la

de

e- 
sis-

Transplantare de ficat
LONDRA. — La spitalul „Adden- 

brocke" din Cambridge a fost rea
lizată prima transplantare de ficat 
din Marea Britanie. Bolnavul care a 
suferit 
femeie.
rea pacientei este satisfăcătoare. 
Ficatul transplantat provine de 
la o persoană decedată. Nici un alt

această operație este o 
Medicii declară că sta- 

pacientei este 
transplantat

se apropie

se slu- 
acestui 
ocazie 
teoria 

Einstein,

această
verifica

a lui 1
rotafia orbitelor

distanta de 27 milioane kilo
metri. Aceasta este jumătatea 
distantei dintre Soare și 
Mercur, planeta cu orbita cea 
mai apropiată de Soare.

Apropierea Iul lear de Soare 
va da posibilitatea să 
dieze orbita alungită a 
asteroid. Cu 
se va putea 
gravitațională 
care prevede
obiectelor mici care se apro
pie periodic de obiecte mai 
mari, cum ar ii Soarele.

Cu toate că perioada de re
voluție a lui lear în jurul Soa
relui este de 408 zile, fenome
nul de apropiere are loc nu
mai odată la 19 ani. Astrono
mii amatori vor trebui să albă 
telescoape cu lentile de cel 
pu[in 38 centimetri diametru 
pentru a putea observa aste
roidul. Astronomii consideră 
că distanfa de la Pămînt la 
Icar este muii prea mare pen
tru a exista temeri legale de 
o eventuală ciocnire.

amănunt 
cererea 
lui și al 
secret.

nu a fost încă relevat. La 
familiilor numele donatoru- 
primitoarei sînt păstrate în

0 nouă 
transplantare 
cardiacă

NEW YORK. — O noua 
transplantare cardiacă a fosi 
efectuată vineri dimineață la 
spitalul St. Luke din Houston 
(stalul Texas) de către o e- 
chipă de chirurgi de la Ccde- 
giu/ de medicină al Universi
tății llaylor.

Operafia, care a durat trei 
ore, a constat în înlocuirea 
părfii inferioare a inimii bol
navului Clair Țhomas. ,,Dona- 
toarea", o tinără în vlrstă de 
25 de ani, fusese transportată 
în stare gravă la spital și a 
decedat în cursul nopții. După 
ce medicii au atașat inimii 
bolnavului partea inferioară 
(ventriculele) a inimii dona
toarei, inima a început să 
bată în mod neregulat. Pen
tru a imprima inimii o pulsa
ție normală s-a folosit un șoc 
electric, care a reglementat 
presiunea sanguină și bătăile 
inimii.

Catastrofe 
aviatice

WASHINGTON. — Un avion cu 
reacție cvadrimotor, aparținînd com
paniei aeriene internaționale „Bra- 
niff", oare zbura în timpul unei pu
ternice furtuni cu descărcări elec
trice, s-a prăbușit în flăcări în a- 
propierea localității Corsicana (Te
xas). Oficialitățile texane au anun
țat că toți cei 83 de pasageri au 
pierit. Un martor ocular a declarat, 
potrivit agenției UPI, că avionul — 
o adevărată jerbă de flăcări — a 
explodat înainte de a atinge solul, 
dezagregîndu-se în spațiu.

*

RAWALPINDI. — Douăzeci șl 
una de persoane și-au pierdut viața 
într-un accident de avion, în apro
pierea localității Ahmadhasan din 
Pakistanul occidental. Toți pasagerii 
se aflau la bordul unui avion mili
tar de tipul „C-130" care s-a pră
bușit din motive încă necunoscute.

ap
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IN GHEMELE CRIZEI ECONOMICE
Guvernul Uruguayan a decretat 

miercuri suspendarea pe timp nede- 
terminat a tuturor importurilor din 
pricina unei lipse acute de devize și 
a anunțat totodată o nouă devalori
zare a monedei naționale față de 
dolar. Aceste măsuri sînt ultimele 
din repercusiunile crizei economice 
care avansează într-un ritm fără 
precedent în perioada postbelică, cu 
toate încercările oficialităților de a 
o stăvili. Component al acestei cri
ze, fenomenul inflației a depășit ce
le mai pesimiste pronosticuri și, nu
mai în cursul anului trecut, a pro
vocat o creștere a costului vieții de 
135 la sută, mentlnîndu-se acest ritm 
spectaculos și în prezent, după de
valorizarea de miercuri, a cincea de 
la venirea la putere a partidului Co
lorado, valoarea peso-ului fată de 
dolar a scăzut de zece ori în ulti
mii trei ani.

Gratie unor condiții naturale fa
vorabile, Uruguayul dispune de a- 
proximativ șapte milioane de vite 
cornute mari și 23 milioane de oi. 
Economia se sprijină în proporție 
covîrșitoare pe exportul cărnii, lînil 
și pieilor, care, comercializate în 
exterior, trebuie să acopere nece
sitățile tuturor celorlalte sectoare 
economice. A fost un timp cînd ex
porturile uruguavene găseau condi
ții avantajoase pe piața externă, în
deosebi în timpul ultimului război 
mondial și în perioada imediat ur
mătoare. Pe atunci această mică 
tară se mîndrea încă cu titlul de 
„Elveție a Americii Latine". înca
sările în devize au permis atunci 
un nivel de prosperitate excepțional 
după standardul latino-american șl 
rezonabil chiar după cel din țările

cele mai dezvoltate. Dar o dată ce 
factorii conjucturali s-au deteriorat, 
tara a început să sufere din ce în 
ce mai mult consecințele scăderii 
preturilor la produsele de export. 
Piața externă este cea care fixează 
prețul la carne, lînă, piei, cît și 
cantitatea ce e dispusă să o absoar
bă. Tara exportatoare rămîne la dis
creția fluctuațiilor. Cînd exporturile 
scad, fenomen tot mai frecvent, este 
nevoie să se suprime automat capi
tole de pe lista importurilor.

Exemplul Uruguayului pledează și 
el elocvent pentru necesitatea in-

Comentariu extern

dustrializării, singura soluție capa
bilă să asigure unei țări avansul 
economic și prosperitatea. Dar re
lațiile sociale existente în Uruguay 
reprezintă în forma lor actuală o 
puternică frînă în calea industriali
zării. Oligarhia funciară, stăpînă a 
pămîntului, este interesată înainte 
de orice în menținerea rînduielilor 
arhaice, de pe urma căreia ea bene
ficiază în cel mai înalt grad. Con
centrarea exagerată a pămîntului 
(1 240 de latifundiari posedă o trei
me din suprafața țării) a provocat 
între altele extinderea nemăsurată 
a sistemului arendării de parcele, 
transformînd practic pămîntul în- 
tr-nn obiect de uzură, cu consecin
țe profund negative asupra produc
tivității Iul, fără a mai vorbi de 
soarta celor ce lucrează aceste pă- 
mînturi. Observatorii economici sînt

de părere că pentru Uruguay redis
tribuirea proprietății agrare capătă' 
semnificația celui mai important pas 
în direcția asanării economice. In- 
tr-un fel sau altul, partidele tradi
ționale ,.Blanco" și „Colorado" au 
evitat pînă acum orice măsură cara 
ar aduce vreo atingere latifundiilor 
și s-au rezumat la simple expedien
te în tratarea crizei economice. Ur
mările sînt din cele mai îngrijoră
toare pentru actualul partid guver
namental „Colorado", îndeosebi din 
pricina tensiunilor sociale, atît la 
orașe, cît și Ia sate. Masele munci
toare, strivite sub povara scumpete!, 
se agită, revendică sporuri cu care 
să poată face fată spiralei inflațio
niste, respectarea drepturilor de a- 
sistentă socială etc. Nu trece săptă- 
mînă să nu se înregistreze impor
tante acțiuni revendicative. Ultimele 
știri parvenite din capitala urugua- 
yană anunță că diverse sindicate au 
inițiat blocarea portului Monteviy 
deo, paralizând toate operațiile, ca 
formă de presiune asupra guver
nului pentru a obține un spor la 
salarii, reprimirea la lucru a 150 de 
muncitori concediați recent pen’ru 
participare Ia qrevă. Confederația 
națională a oamenilor muncii, care 
reunește jumătate de milion de 
membri, anunță pentru săptămîna 
viitoare noi acțiuni de luptă reven
dicativă. In fond, criza de guvern 
declanșată sîmbăta trecută prin de
misia în bloc a miniștrilor este lot 
o manifestare a dificultăților econo
mice și a tensiunii sociale, ea ve
nind să adauge panoramei urugna* 
yene noi elemente pe linia agravă
rii situației.
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