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I a întreprinderea minieră Bălan, a 
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instalațiile de preparare a minereu-

rlar 
mai 
dim
ex-

rare se bu.'ura 
prielnică îndepli- 

plan (celelalte

tractoare de ti- 
șl U-651 unor 
din Cehoslova- 

și Singapore, 
de autotu-

HOIFTAm DIS’ TO UT ȚARII t, UNIP-VA I

a-

Cetăfeanul și
transportul auto

I. DAVID

și

smochini nu in-

Secretul longevității
schelelor altitu-

i sîn- 
inter-

cunoștinlă de articolul 
sintem criticați pentru

mantie 
la pă-

voi a- 
să vi-

împrejurimile 
m-a fascinat: a-

unde a iiinclio- 
curind atelierul 

incăllă- 
din 
„E-

iacem asemenea 
prea ne apucă 

cap.
lost

Destul că

Reportaj pe glob

Reabilitarea pregătirilor

nu mai poate suferi amînare!
Valorificarea oportună a noi și 

noi rezerve de cărbune revendicate 
de dinamica economiei socialiste im
pune tuturor exploatărilor miniere 
eliminarea răminerilor în urmă la 
lucrările de pregătire.

Colectivul minei Aninoasa a în
cheiat luna septembrie cu un bilanț 
cu totul nesatisfăcător în privința 
garantării liniei de front necesare 
viitorului exploatăriiraportate la 
plan, realizările înregistrate de sec
toarele productive I, II, 111 și IV la 
lucrările de pregătire au fost de 
numai 51,8; 32.8 26.3, respectiv 61.7 
la sută, adică — per ansamblu — 
din cei 996 m planificați se consem
naseră doar -109 m prin urmare nici 
4) la sută 1

Iși face loc. firesc. întrebarea. 
conducerile minei și sectoarelor, or
ganizațiile do partid și înșiși mine
rii au făcut tot ceea ce era posibil 
în sensul amintit ?

Ne-am adresat conducerii s «cloa
Tomuș Iosif, ad- 
nc-a răspuns ur-

relor. Tovarășul ing. 
junct șef sector III. 
mătoarele:

..Tocmai brigăzii 
de o conjunctură 
nirii sarcinilor de 
două au traversat porțiuni impregna
te cu metan și străbătute de falii) 
i-a plecat șeful în concediu și i 
6-au îmbolnăvit doi șefi de schimb.. 
„Rezervele" n-au fost la înălțimea 
rtitularilor”. Mecanismul brigăzii s-a 
dereglat, organizarea întregii sale ac
tivități a vădit slăbiciuni nepermi- 
se. Am chemat oamenii, i-am îndru
mat — uite așa trebuie să fareți! 
— doar, doar S-o urni treaba, 
degeaba. Trebuie să-i controlăm 
des acolo la locul de muncă, să 
sprijinului nostru o mai mare 
pTesie concretă".

In continuare, interlocutorul 
reliefează carențe și de altă uatu 
ră: reviziile și reparațiile perfora
toarelor sînt executate superficial, 
există un continuu „du-te-vino" de 
mașini ..bolnave" și mașini „vindeca
te" (pentru o zi!), graficele nu se 
pot respecta din cauza prestării de

posturi productive duminica (des
pre... productivitatea cărora ar mai 
fi cite ceva de spus...).

In această privință este vizibilă 
utilitatea unei analize
cu luarea unor măsuri care să îm
bunătățească dotarea cu utilaje co
respunzi toare și calitatea execuției 
reviziilor și reparațiilor.

..Epuizarea unui abataj frontal de
termină, actualmente, înființarea a 
încă 3 brigăzi de pregătire, coraple- 
lîndu-se astfel efectivul la nivelul 
necesităților. Există toate condițiile 
favorabile îndeplinirii sută la sută a 
planului și recuperării treptate a 
restantelor. Referitor la planul de 
perspectivă, ne vom subordona ca
pacitățile pregătirii la timp, in mod 
corespunzător, a stratului 13, aripa 
vestică, in vederea punerii lui în 
exploatare.. Ne vom strădui să reu
șim..." — și-a încheiat relatarea ing. 
Tomus Iosif.

Ing Costinaș Virgil șeful secto
rului II : ..Două din cele 5 brigăzi 
cu care executăm lucrările de pre
gătire ale sectorului an fost ocu
pate integral sau parțial cu redes
chiderea unor lucrări vechi în sco
pul asigurării aerajului și a conti
nuității în exploatare. Absențele ne
motivate și procentajul ridicat al 
foilor de boală a cauzat absența zil
nică a 8 posturi la acest tip de lucrări. 
In direcționala din stratul 5 est nu 
se lucrează disciplinat. însuși șe
ful de brigadă și un miner părăsesc 
locul de muncă înainte de vreme. 
Trebuie să creăm un puternic curent 
do opinie pentru eradicarea totală 
a unor asemenea ieșiri indiscipli- 
nare cu multiple repercusiuni asupra 
întregii noastre activități.

Pentru lichidarea timpilor mdrți 
vom căufâ să eșalonăm lucrările'de 
pușcare pe schimburi in așa fel 
îneît acestea să nu se mai supra
pună decit cel mult la două fronturi. 
Luna octombrie ne găsește cu două 
brigăzi in plus la pregătiri,- trece
rea fără excepție de la exploatarea 
stratului 6 vest

care asigură

extragere mai ridicat, nc-a îngăduit 
formarea acestora. Legat de perspec
tiva sectorului ne vom axa pe asi
gurarea liniei de front, inslslind a- 
supra terminării lucrărilor pregăti
toare alo stratelor 5 est și 18 vest. 
Tindem spre o redresare capitală a 
planului de pregătiri".

Vrem să credem cu tot dinadin
sul că declarațiile culese reprezintă 
convergența unor hotărîri '^re, 
cu aspirație unică, pentru întregul 
colectiv de muncă. Nu ne îndoim că 
minerii din Aninoasa vor adăuga 
la realizările frumoase obținute pînă 
în prezent încă una : aducerea la 
zl -a lucrărilor de pregătire de care 
depinde nemijlocit producți 
re a minei.

ÎN ZIARUL OE AZI

TRIBUNA ȘCOLII : 
Liceul din Uricani la 
ceput de an școlar
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Bază sportivă 
la Liceul Lupeni

Elevii Liceului lupani ame
najează o bază sportivii lingă 
parcul 6 August din-‘centrul 
orașului, în locul fostului teren 
de sport. Pe aceasta bază 
sportivă, cu o suprafață de 
peste 2 000 mp, vor'putea fi 
practicate sporturi mult în
drăgite de elevii liceului: 
handbal, volei, allelish).

Elevii Liceului diri Lupeni 
sînt hotărîți ca piuă, la sflr- 
șitul acestei luni să' termine 
toate amenajările la noua ba
ză sportivă.

S-a redeschis
...Casa pionierilor din Lu

peni. Aici vor funcționa 10 
cercuri (micii rachetîști, cine- 
club, micii mineri, foto, pic
tură ele). Cei aproximativ 600 
de pionieri au posibilitatea să 
aleagă activitatea îndrăgită șl 
pentru care manifestă 
înclinații.

Atelier neutru 
tăiat geamuri

In localul 
nat pină de 
pentru reparații de 
minte, in sir. Republicii
Petrila (lingă magazinul 
lcclrometar), Cooperativa Jiul 
din Petroșani va deschide in 
curind o nouă unitate de de
servire. Este vorba de un ate
lier pentru tăiat geamuri șl 
încadrat rame.

la cea a stratului 
un randament de
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CONFERINȚA
Azi, In ora 17, va avea loc 

în sala Clubului din Aninoa
sa o conferință cu titlul .100 
de ani de la constituirea Aso
ciației generale a muncitorilor 
din Timișoara, ca secție a In
ternaționalei I 
șl „75 de ani de 
Partidului Social 
Muncitorilor din

comuniste” 
la înființarea 
Democrat al 
Ho mân ia".
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Președintele 
Consiliului dc Miniștri, 
Ion Gheorghe Mourcr, 
a primit pc Marcos 

Antonio De Saho Coimbra
Președintei,.- (O tstliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Glioorghe Maurer, a primii mier
curi la amiază pe trimisul extraordi
nar șl ministrul plenipotențiar al 
Republicii Federative a Braziliei la Bu
curești. Marcos

Coinhii-i intr-o vizită protocolară de 
prezentare.

la întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a luat 
parte Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Nou procedeu de umplere 
a golurilor subterane

DIN DESPHE

lui. Aceasta opeiație se face cu 
jutorul unor instalații hidraulice ca
re împing sterilul în subteran. In 
vederea extinderii aplicării noului 
procedeu, la Bălan se află in con
strucție o instalație hidraulică de 
mare capacitate. Punerea el în func
țiune se înscrie intr-un program 
amplu de perfecționare a procesului 
de 
tel

in ziarul nostru nr. 5 861 din 30 august a. c. a fost pu
blicat articolul „Cetățeanul purtat în labirintul birocrației". 
Trata felul nemulțumitor al deservirii populației cu mijloace 
de transport auto de către Auloexpediția Petroșani. Era 
vorba îndeosebi de faptul că îndeplinirea formalităților dc 
restituire a garanției presupune multă pierdere de timp prin 
deplasarea cetățeanului Ia Autobaza de transport auto Li- 
vezeni.

In răspunsul din care reținem în primul rind mulțumi
rile conducerii autobazei pentru ajutorul primit prin publi
carea articolului, se arată :

dv. în care 
modul defectuos în care se lucrează 
la auloexpediția Petroșani. Față de 
deficientele existente, conducerea 
autobazei a luat măsuri de reme
diere. Auloexpeditia a fost dotată 
cu încă o mașină de 3 tone pentru 
a deservi în condițiile cele mai op
time cetățenii. Personalul autoexpe- 
diției a fost instruit în a lămuri pe 
cei interesați de felul cum trebuie să 
procedeze pentru a-și ridica garan
ția și anume, pentru a nu mai fi

puși pe drumuri, garanția li se poa
te restitui, Ia cerere, și prin poștă". 

Considerăm că măsurile luate de 
conducerea autobazei satisfac numai 
parțial cerințele populației șl ială de 
ce: deservirea cetățenilor cu mij
loace de transport auto se va face 
șl in viilor în funcție de disponibi
litățile ce se creează în cadrul o- 
bligațiilor față de comerțul de stat, 
sau cerințele întreprinderilor. Se pu
ne deci întrebarea: asigură aceste 
disponibilități, plus mașina de trei 
tone repartizată autoexpedițlei, con
diții ca cetățeanul să primească mij
locul de transport în ziua și la ora 
cind îl solicită ? Practica dovedește 
că nu. Problema restituirii garan
ției nemulțumește in continuare. Bi
rocrația nu s-a redus cu nimic. S-a 
creat doar posibilitatea ca după e- 
fecluarea transportului, cetățeanul 
făcînd un nou drum Ia autoexpedi- 
ție (cei de la Vulcan, Lupeni la ga
rajele respective) să prezinte cere
rea de restituire însoțită de chitan
ța pe care conducătorul auto a în
scris mențiunea că termenul de sta-

(Continuare în pag. a 3-a)

Produse ale 
industriei 
românești 

exoortate în 
numeroase țări

Prin intermediul întreprinderii ro
mânești de comerț exterior „Auto
tractor" recent a fost livrat un nou 
lot de aproape 350 
purile U-500, U-650 
parteneri comerciali 
cia, Iran, Venezuela 
De asemenea, peste
risme de teren au fost exportate in 
R. P. Chineză, Cehoslovacia, Colum
bia, R. D. Germană. Aceeași între
prindere de comerț exterior a mai 
livrat în ultimul timp în Iran. Uniu
nea Sovietică și R. D. Vietnam sute 
de remorci de tip 2 P.T.S., pluguri 
purtate P.T.3-30M. selectoare uni
versale S.U.-4 și semănători.

Noi construcții 
pe litorai

La 
ralului turistic — la Mamaia și Man
galia — constructorii au deschis noi 
șantiere. In nordul stațiunii Mamaia, 
bunăoară, se construiesc trei hoteluri 
cu 1 000 locuri și două restaurante, 
lucrări incluse în planul de extinde
re a stațiunii. Construcțiile altor 
hoteluri, ansambluri de căsuțe din 
prefabricate și campinguri au început 
să se contureze și la Mangalia nord. 
In anul viitor, capacitatea stațiuni
lor de pe litoral se mărește cu ciTca 
13 000 de locuri.

cîștigă not spafît
O combină „Eicklioff", nou-noulă, așteaptă să 

fie introdusă in abatajul frontal IV est (stratul 
3) al sectorului V, E. M. Lupeni.

Dacă, actualmente, din frontul respectiv se 
extrag zilnic in jurul a 300 tone, cu o produc
tivitate de G—8 tone pe post, prin introducerea 
acestui utilaj modem se preconizează dublarea 
producției și a productivității muncii. Evident, 
va scădea considerabil numărul de posturi. Pe 
măsură ce va crește lungimea frontului, se vor 
scoate din abataj chiar 1 000 tone de cărbune 
pe zi. O simplă comparație cu producția zilnică 
planificată a sectorului — 1 700 tone — subli
niază și mai pregnant importanta economică a 
utilajului.

CitlK&dBBl

probleme - 
In fiecare 
schele pe 
nimeni nu 
ora 8,30—

De cind a îmbrăcat haina 
schelelor clădirea restauran
tului Minerul din Petroșani? 
O săplămînă ? Două ? Nici nu 
indrăznim să 
socoteli căci 
durerea de 
trotuarul a
ocupat cu schele, 
jumătate din par
tea carosabilă, 
cu grămezi de 
nisip, var și sein 
duri, iar aspectul 
străzii tumefiat.

Fără îndoială, ca să teno 
\ ezi o clădire trebuie să ac
cepți schela, mortarul, am
prenta șantierului. Dar pen
tru cită vreme ? Aceasta este, 
de alt iei, problema 
lor la l.G.L. Treci 
dimineață pe lingă 
la ora 8 și vezi că 
mișcă nimic. Pe la
9,00, o muncitoare se apucă să 
preparare mortarul, iar încă 
una o „încurajează" de ală
turi. $1 abia după ce au tre
cui două ceasuri bune de la 
începerea programului de lu
cru, apar șl ceilalți. Intre 
timp, schelele rămîn pustii și 
ne mirăm cum poale dura a- 
lîta o lucrare, care cu ambi

Blocurile 
nie autentic mo
dernă înălțate în 
orașul Vulcan în
drăznesc — 
fără temei 
se întreacă 
înălțimile 
preajmă.

lie, organizare și disciplină 
poale fi terminală intr-o săp
lămină ?

Nu departe de clădirea res
taurantului „Minerul", l.G.L. 
execută o altă lucrare: repa
rația capitală a clădirii tipo

grafiei. Totul tre
buia terminal de 
mull, dar pînă 
atunci /...

Se făcuse 
8 șl un 
citor, vopsitor, 
iși deslăla pl

iata sobei bine ln-

ora 
mun-

LUMINILE CEYLONULUI
Ceylonului 

autobuzul face eforturi disperate 
pentru a urca muntele. O femeie 
bolnavă apleacă capul pe fereastră 
ca să ia puțin aer. Ne aflăm în drum 
spre Nuwara-Eliya și Ceylonul mă 
îneîntă din ce în ce mai mult. Abun
denta vegetației din 
localității Colombo 
lîta iarbă, atita 
bogăție de culori, 
atitea plante par
fumate, atîția por
tocali, bananieri și 
lîlnisem în nici unul din locurile 
pe care le vizitasem.

Drumul spre Nuwara-Eliya imi o- 
ferea din nou aspect al feeriei cey- 
loneze. Ca la un semn magic, după 
un interval de timp foarte scurt, 
ne-am trezit la 2 000 metri 
dine și bananierii cu frunze uriașe 
s-au transformat în pini svelți cu 
frunze ascuțite. Culorile au devenit

mai puțin calde dar uiai nuanțate, 
cerul este mai alburiu, iar aerul a 
devenit mai puțin umed. Oamenii 
sînt îmbrăcati aici tot cu sarongile 
specifice Ceylonului dar și-au pus 
pe deasupra pulovere sau o 
neagră care le ajunge pînă 
mînt.

Un prieten îmi

cioarele in
cinse dintr-o încăpere. Fluie
ra.

— Nu s-ar putea iluiera pe 
schele ?

— N-a venit șeiul de echi
pă, n-au venit nici ceilalți.

— Dar au trecut două ore 
de la începerea lucrului.

— Nu contează. Muncim in

Cum a II „ieșind"? — ială 
uri mare secret. însuși secre
tul îmbrățișării îndelungate, 
prea îndelungate, dintre clă
diri și schele, atunci cînd le 
vine sorocul reparațiilor.

f
amilia Gyulai din Petroșani 
(str. Carpați, blocul 4, scara 
III, ap. 2) ne sesizează o în- 

timplare de la magazinul de mobilă 
din orașul Vulcan :

„In data de 1 octombrie, ne-ain 
prezentat la unitatea respectivă să 
ne ridicăm mobila pentru care în
tocmisem dovada (cu nr. 4 664/1 X 
1968) și ’ ' ‘ ’
Doream 
rului să 
tionarul 
nu poate să ne servească, dar. 
cele din urmă, la insistentele noas- 
lie, a promis că ne va schimba re- 
camierul. Dacă vom face — ca toți 
oamenii — o cinste. Credeam că e 
vorba de o bere, o țuică sau de o 
„recompensă" micuță, de 25—50 lei. 
Deci, am acceptat. „Șeful ' cu oame
nii dinsului. ne-a urcat mobila în 
mașină, inclusiv canapeaua. La ple
care, i-am întins ciubucul : 50 lei. 
Mirat, enervat, ne-a spus: „Vă ba
teți joc de mine ?! V-am servit...

ni se încheiase contractul, 
însă ca în locul recamie- 
cumpărăm o canapea. Ges- 
ne-a spus, la început, că 

în

impa< eilalți ?
lei, bine, dacă nu..." 
această sumă. Drept 
smuls contractul din 
dat ordin subalterni- 

ma- 
i-am 

care venise cu ma- 
ne-am întors acasă

Dacă dați 500 
Nu i-am dat 
răspuns, ne-a 
mină și le-a
lor să ducă mobila înapoi, in 
gazin. N-am avut încotro și 
plătit șoferului, 
șina 60 lei și 
fără mobilă"...

& semnatarul^ acestordoua zl,
rînduri s-a prezentat Ia maga
zinul nr. 60 din Vulcan al 

O.C.L. Produse industriale. In cali
tate de... cumpărător.

— Aș dori să cumpăr mobilă în 
rate...

— Aici e tot ce avem.
Mă uitam in stingă, in dreapta. 

In magazin căutam mobilii de 
am nevoie". Am întrebat:

— Nu găsesc nici un model 
să-mi placă. Vreau ceva mai 
sebit.

Gestionarul m-a privit cu cea mai

care

(arc 
deo-

mare atenție. După expresia 
novată a feței, comerciantul 
dat seama"... cu cine are de-a 
Și-a zis mai mult într-o doară:

— Am avut un tip de mobilă cum 
rar vine pe la noi. Dar cum n-au 
fost decit citeva garnituri...

— Ce preț avea ?
— 8 000 lei. Insă rivaliza cu cea 

de 12 000 lei.
— Și nu mai aveți ?
— A trecut ca pîinea caldă.
— Ce n-aș face să pun mina 
asemenea mobilă.

După ce-am lost întrebat unde 
crez, ce salariu am. unde locuiesc 
(la care bineînțeles, am dat răspun
suri fictive), „șeful" mi-a făcut ur
mătoarea destăinuire :

— Am. pusă deoparte, o garnitu
ră. Pentru un șef do la C.F.R. încă 
n-a venit să și-o ridice.

— Dar poate să pice in orice mo
ment — intervine magazionerul 
GhimpHli Constantin (numele tuturor 
le-am aflat la plecare).

o
pe

lu

— Așa ca... Dacă plătiți, noi 
tem gata să vă ajutăm — i 
vine o a treia persoană, Angliei 
Barbu, muncitor la prepara|ia Co- 
rocști și „ajutor" al responsabilului.

To(i sînt gata să-mi pună la dis
poziție și mijloace de transport. 
Deși căruțașul Iungher Simion e au
torizat pentru această treabă I Cei 
trei mi-au oferit imediat o mașină, 
cu numărul 22 B 5 063, care face 
și transporturi... ilegale. Am renun
țat la mobilă și la mașină. Și i-am 
făcut gestionarului, la rîndu-mi. o 

doresc să cumpăr 
să văd cum se

mărturisire: Nu 
mobilă, ci doar 
vinde...

(
hiar dacă 
Gyulai a 
la elucidarea ei fiind nevoie 

de aportul organelor în drept, ne

intimplarea familiei 
rămas neclarificată,

P. BREBEN

(Continuate In pag. a 3-a)

spusese că 
vea prilejul 
zitez plantațiile de 
ceai, satisfăcindu- 
mi astlei o curio

zitate veche născută de fraza bine 
cunoscută „ceai de Ceylon ". Iu pri
ma clipă nu mi-am dat seama că 
toată această bogăție de verde, răs- 
pîndită pe coline, însemna de fapt 
frunzele ceaiului de Ceylon. Lucră
torii se aflau deja în plantații. Con
stituit în grupuri de cite zece oa
meni, ei înaintau în aceeași direc
ție, smulgînd frunzele cele mai fra
gede. Femeile au capul acoperit cu 
șaluri legate „în stilul țărănesc". 
Bărbații poartă coșuri prinse de spa
te care nu sînt atașate cu curele 
așa cum poartă țăranii do la noi 
ci cu o coardă ce le înconjură frun
tea. Degetele aleargă repede peste 
frunze oprindu-se doar pentru a 
smulge un eșantion înainte de a se 
îndrepta spre altă plantă. Un paz
nic cu o nuia în mînă supraveghea
ză muncitorii. Uneori strigă amenin- 
tînd cîte un muncitor care si-a în
cetinit lucrul.

Un bătrîn m-a 
gleză impecabilă 
plin de viată și 
puns la întrebare a început să-ml 
vorbească despre el. „Viața este 
foarte grea și nu reușim să cîștigăm 
mai mult de 3,25 rupii pe zi". O um
bră de nostalqie îi învăluia cuvin
tele.

Do aici, ceaiul 
ne. răspîndite prin toate văile 
apoi va fi expediat in .cutii mici, 
care se va lipi eticheta „Ceai 
Ceylon", spre toate țările.

Părăsind orașul propriu-zis 
înd-o 
ca re
torul 
timp

întrebat într-o en- 
de unde vin. Este 
după ce i-am răs-

a li dus in uzi- 
iar 
pe 
de

lu-Și 
poteci 

călă-
pe una din numeroasele 
șerpuiesc printre brazi, 
solitar va descoperi ia scurt 
căsuțe cochete în stil curo-

Jacques SANTO’J

(Continuate în pag. a 3-a)
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0 magazie „vestită4*

„Eschil, Sofocle, 
Euripide"
IANTOLOGIEI

de IJVIU RUSU

TreJ titani care au dominat anli- 
ibitetea elenă.

Trei 
culturii

Cele
despart 
luit in 
despre 
biografice care eu fntruntot timpul. 
Darul, cel mai de preț pe care l-au 
transmis posterități a rezistai însă, 
mesajul lor către om a ajuns pînă 
ta noi la fel de luminos șl puternic.

..Prlv'ti-mă - un zeu în lanțuri ur
gisit

De Zcus și de zeii ceilalți...
Fiindcă pe oameni prea dragi t-am

avut*
(Eschil; „Pnometcu încătușat’)

Studiul red*4 biografia marilor poeți 
tragici ai Greciei, o îmbinare a 
datelor sporadice asupra vieții lor 
cu conținutul șl sensul operei lor, 
evenimentele Istorice șl ambianta 
socială, în așa fel ca din ele să re
iasă o imagine vie a a cstt.r mari 
liguri ale antichității.

nume mari in patrimoniul 
universale.
peste două milenii care li 
de epoca noastră, au Invfi- 
negură și uitare multe știri 
viata lor. Puține sini datele

Frumosul și cochetul liceu din 
Uricani ne intimpiuă, încă «le la In
trare, cu multe flori. Bunul gust țl 
curățenia sînt prezente peste tot. 
Liniștea desăvârșită no face alentl 
că elevii sint în clasă.

Directorul liceului, pTOl. Costen 
Dorin. împreună cu Iov. Caregca 
PoTOpIliu, directorul adjunct, tocmai 
terminaseră de redactat planul anu
al de muncă al școlii. 1 -am răsfoit 
împreună.

După ce Face o analiză a anului 
școlar trecut, planul de muncă, cu
prinde sarcini actuale concrete, me 
nite să ducă la rezultate șl mai 
bune în acest an, la ridicarea nive
lului procesului Instructiv-educativ.

Pornind de la necesitatea ridică
rii calificări» cadrelor didactice, s-a 
pus un occent deosebit pe munca 
comisiilor metodice din școală. »n 
codrul cărora se va face un larg 
schimb de experiență între cadrele 
didactice cu o activitate moi înde
lungată și cele tinere. In ocest scop, 
s-au stabilit obiective precise, cu

sarcini concrete, pentru fiecare ca
dru didactic.

Pentru ridicarea nivelului invfitfl- 
rointvh»), in cadrul liceului funcțio
nează mal multe cercuri pe materii

(Iile dp tinerel șl unHătile în corn 
lucrează părinții elevilor asigură o 
unitate <lc vederi șl un sprijin *-*o- 
sebll in educație.

Pentru lectoratele cu părinții an

e- 
de

COLO»

„Poeți la 
„Vieața nouă“
(ANTOLOGIE)

de DUMITRU Ml CU

La inițiativa alcătuirii acestei an
tologii, în anul 1939, de un grup de 
foști colaboratori ai revistei „VIEA- 
ȚA NOUĂ", care au adresat con
fraților un apel scris, cerlndu-li-se 
consimtămlntul de a figura în acest 
studiu, au răspuns aproape toți 
poeții care publicaseră în revistă, 
unii indlcînd poeziile care trebuiau 
să le fie reproduse.

Revista „VIEAȚA 
cută la 2 februarie 
20 de sdI de Ovid 
•avut un profil vast 
preocupări
porte asupra mișcării literare de la 
începutul secolului nostru, samarele 
ei cupriazînd și articole de lingvis
tică, istorie chiar de economie șl 
sociologie.

Majoritatea poeziilor cuprinse în 
antologie au apărut initial în revis
ta „VIEAȚA NOUĂ*, sau în revis
tele afiliate aceleia: .Farul-, „Ver
sori și proză*. .Sărbătoarea eroilor* 
etc.. Monografia 
Ticului literar de 
Intlrz.ia să apară.

apă- 
condusă

a 
de 
în

NOUA*.
1905,
Densușoanu, 

și divers 
consemnate numai

pentru elevi -- do limba șl litera
tura română, matematică și fizică, 
geografie, arte plastice șl milnl în- 
dcminoticc. Participarea elevilor la 
aceste cercuri, îndrumarea atentă 
de către cele mai bune cadre didac
tice a acestor cercuri, vor duce la 
acumularea unui bagaj sporit do 
cunoștințe.

Pentru elevii mai slabi la învăță
tură, în scoală sînt organizate ore 
de meditații sub îndrumarea profe
sorilor <lc specialitate.

Legătura cu familia, cu organiza*

fosl prevăzute teme Interesante si 
instructive < a: Rolul familiei în 
formarea unei comportări civilizate 
la elevi, rolul familiei in formarea 
unei concepții sănătoase despre 
prietenie, dragoste, tovărășie; Ro
lul exemplului personal în formarea 
personalității elevului ele.

Deoarece tinărul liceu din Uricani 
va da, in acest an, prima promoție 
de absolvenți, atît la lectoratele cu 
părinții cit și la orele do dirigențîe 
vor fi discutate teme privind orien
tarea profesională. In acest scop o

M rost fătul un prim sondaj In rîn- 
diirlle elevilor.

Ridicarea nivelului cultural al 
Iovilor, lărgirea orizontului lor
cunoștințe se realizează și prin pro
gramele artistice pregătite de cătro 
flecare clasă, prin filmele proiectate 
in «coală și prin simpozioanele care 
vor H organizate pe teme ca : Unirea 
— aspirație seculară a poporului 
român, Dragostea de patrie în poe
zia Iul Emlnescu etc.

Am plecat de la Liceul din Url- 
■ ani convins că acest colectiv tînăr 
va obține, si tn acest an școlar, re
zultate bune, care să reflecte Inte
resul și munca depusă de cadrele 
didactice.

Do miri mu)|i ani, liceul din Pe 
froșanl fșl fine, In mica sa curte, 
întreaga cantitate de combustibil pe 
un an calendaristic și economiile a- 
nilor trecutl. Dotorită lipsei unei 
mnnn7ii' Au fost făcute documen
tațiile, .măsurătorile necesare, fixîn- 
du-se și locul de amplasare a even
tualei magazii.

Sint insă trei veri de tind condu
cerea liceului a solicitat organelor 
de învălfimînt să aprobe construirea 
unei dependințe corespunzătoare de
pozitării, In bune condițiuni, a ce 
lor 30 000 kg. lemne de foc șl 15 000 
kg. cărbune, care stau șl... așteap
tă I (în 1966, comanda n-a fost ono
rată do I.G.L. Petroșani, anul trecui 
șl în acest nu lucrarea a fost con
tractată cu Grupul 2 construcții;.

Pină la sfîrșilul anului 1963 mal

sint aproape < luni. Și suina de 
20 000 lei aprobată pentru construc
ția magaziei iarăși va fi pierdută I

Jn cadrul discuțiilor purtate între 
conducerea liceului șl rea a Grupu
lui 2 construcții au fost enunțate 
promisiuni legate de... 15 septem
brie. Anul de rare aparține acest 15 
septembrie mi se știe insă I

Un (apt e cert: curtea liceului, șt 
așa ntit de neîncăpătoare, nu poate, 
datorită combustibilului... „așteptă- 
lor*, să-și găzduiască locatarii (e- 
levil) din cauza unor tărăgănări pre- 
lunqite, nesfîrșite!

Ar fi cazul să se înțeleagă intole- 
rabilitatca acestei silunții și să se 
treacă la... treobă.

Vasile COCHEGI
Petroșani

SCRISORI DE LA CITITORI

Se așfeapfă ©are primăvara?

P. MUNTEANU

Sportul mintii

are mulțl prieteni

la clubul slndlca-

(clor din Lupenl.Cetățenii așteaptă ca și în aceste 
perioade do virf ale activității, cînd 
— și lucrul este firesc — greutățile 
sînt mal multe și mal mari, colecti
vul I.G.L. din Petroșani să dea do
vadă db o organizare judicioasă, de 
operativitate și' perseverentă, cali
tăți cu care este înzestrat orice co
lectiv harnic șl hotărît să se achite 
cu cinste de sarcinile ce-l sînt în
credințate.

Cbnstantin DâNILă 
tehnician mina Aninoasa

curind plantat! lc trebuie in
și proiecție. Acestui prim cs-

lor dc 
grijire . .
poet nedorit 1 se adaugă cel de al 
doilea, care ne oferă o priveliște 
dezolantă. In jurul blocului reparat 
sînt lăsate mormane de nisip, pie
triș, seînduri degradate și alte de
șeuri rezultate de la reparații, 
ceasta este situația la blocurile 10 
șl 12 de pe sir. Independentei — 
primele blocuri intrate în reparații 
în acest an. Dacă așa se va proceda 
și la blocurile următoare peisajul 
întregului cartier va avea mult de 
suferit. Intenția de a se j 
astfel rezultă și din alt fapt.

Cu două luni în urmă, consiliul 
popular municipal, prin deputatul 
cartierului, a încheiat un proces ver
bal prin care J.G.L.-ul se angajează 
să transporte, pină cel tîrziu la 21 
august, molozul rezultat din repara
țiile efectuate la blocurile amintite. 
.Angajamentul a rămas pe hirtie. Și 
mormanul de deșeuri în cartier, 
asemenea, recomandarea făcută, 
utilajele folosite la reparații să fie 
acoperite pentru a le feri de degra
dare din cauza intemperiilor, a 
mas și ea fără aplicare practică.

Despre modul nesatisfăcător în 
care sectorul I.G.L, din orașul 
nostru se achită de sarcinile pe 
care le are, s-a mai scris. Era deci 
de așteptat ca toate problemele se
sizate să fie rezolvate și pe parcurs 
să se evite alte deficiente. Cred 
însă că aceste însemnări critice n-nu 
fost suficient analizate și din aceas
tă cauză nu s-au putut lua măsuri 
eficiente de remediere a deficien
telor și prevenirea altora. In ulti
mul timp s-au Ivit alle aspecte ne
gative cum ar fi spre exemplu, cele 
ce privesc peisajul cartierului.

Iată despre ce este vorba. Echi
pele care au început în primăvara 
acestui an reparațiile la acoperișu
rile blocurilor din cartierul Aero
port n-au dat atenția cuvenită aces
tei importante laturi din viata ora
șului.

In primul rind, materialele nece
sare reparațiilor, cum și diferitele 
utilaje de care se servesc, sini az- 
vîrlile în grabă — care încotro — 
in jurul blocului în reparație fără o 
se tine seama de faptul că spatiilor 
verzi, rondurilor de flori și castanl-

A-

proccda

tS?’-
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Sporește familia zimbrilorde ȘTEFAN 7WHG

am intre- 
mult la 

„Cultura”. 
Pentru că 
mulțumesc

dat-o gala cu in- 
plecare

ei, obligația Isto- 
a o cerceta, no va

„Secret arzător
12 nuvele — culegeri

Isibiicular its subfcB*an

casiză a MărețuluiLenevia

de

FOILETON
.a-

de
o-

.1

in 
a 

lo

mens
Dupu

con-
in

va creș- 
generalJ 
fierbinte 
apoi în

Pentru conformitate
Nicu POPA

spuneam, după trei 
de

această ocazie va tre
să-mi fac și viteza

409,5 g) din I 
american „B-85* 
dolari, iar prețul unui 
de aur este de

preciază că in viitorii ci tiv a ani a- 
ceastă producție de energie 
te do 10 ori. Puterea va fi 
exlrăgind vapori de apă 

aburul va fi
unități generatoare cu

In nuvelele lui Ștefan Zweig rare 
s-a făcut Îndeosebi cunoscut u al 
ales prin eseurile cu caracter bio
grafic și proza scurtă, și „poale e 
cel mal celebru scriitor de la Eras
mus încoace*, cum l-a numit Tho
mas Mann, — (o referire la marile 
tiraje și numeroasele traduceri din 
opera lui), — se afirmă trăsăturile 
specifice prozei sale: predilecția 
pentru analiza minuțioasă, dezvolta
rea acțiunii pe linia accentelor epi
ce puternice, cu evitarea sentime.i- 
Iiîlismului sau a melodramaticului.

Conflictele se realizează nu prin 
ciocniri exterioare ci prin violenta 
pasiunilor eroilor.

Cele 12 nuvele alese ilustrează 
bine aceste trăsături.

din rezervația de lingă Hațeg
Familia zimbrilor, din rezervația 

„Slivul" de lingă Hațeg, care împli
nește în luna aceasta un deceniu de 
existentă, s-a îmbogății cu un nou 
membru. De cîteva zile, in registrul 
familiei zimbrilor, a fost înscris nu
mele „Rita", cca mai tinără străne- 
poată a perechii colonizată aici în 
1953 — Podarec și Polonca.

Legendarele animale au găsit în 
rezervația din Hațeg, condiții priel
nice de înmulțire și dezvoltare, fapt 
care permite acum răspîndirea lor și 
in alte părți ale tării. Trei dintre 

imboqătit fauna

grădinii zoologice din Capitală, două 
au fosî trimise pentru a crea un 
nou nucleu, îu rezervația „Trivale" 
din Pitești, iar alte două perechi ur
mează să-și schimbe domiciliul în 
județele Brașov și Suceava.

Concomitent cu dezvoltarea fami
liei zimbrilor, în rezervația de la 
Hațeg, care se întinde pe 600 ha de 
pădure, s-au înroullit și alte specii 
de animale rare, ce constituie o po
doabă a faunei pădurilor. In prezent 
c-xistă aici 200 cerbi lopătari, cerbi 
'■arpatini și capre roșii.

(Agcrpres)

Un tip cu scaun la cap
Bonjour, stimuli cititori și simpu 

tice cititoare. Vă vorbește Tony, 
de profesie», liber profesionist. De 
fapt mai mult liber decit profesio
nist, motiv pentru care unii îmi zic 
Tony-Bulevajd. Niște incult», că all- 
minlerea nu pol să le zic. Niște oa
meni ingușli la minte, cu vocabu
lar redus, pe care cuvintele mele 
radicale ii „face* invidioși. De fapt, 
eu nici nu conversez cu ei, întrucîl, 
in genere, vorbesc în franceză, en
gleză. italiană, capitol la care dum
nealor sînt complet străini. Eu sini 
un poliglonte. Citesc foarte mull 
publicații si romane in limba auto
rului. Chiar anim am terminat de 
răsfoit romanul „Regina Margot’ șl 
studiez prelata la „Doamna de Mon- 
soreau* de Alex. Dima. De ce o fi 
scris despre fiecare separat nu știu. 
Mai citesc 
sîmbătă. 
Dimanche. 
nerală. In 
dimineață 
seara* iar 
za, ei bine, asta lml ploce s-o 
cult la radio de dragul 
Chiar aseară 
mari inundații pe la ei. Din cîle am 
Înțeles eu a uitat unul robinetul 
deschis la baie și probabil că de 
air| li se trage chestia cu apa. Tot 
la radio am auzit că in orientul a- 
propiat de cel mijlociu s-ar fi înre
gistrat niște mișculatii seismice. A- 
dică, mal pe înțelesul tuturor, mie
zul pămintului ar fi contractat ud 
guturai do gradul 9 si cind a stră
nutat odată s-a cutremurat pămîn- 
tul. Caro atît. La o adică toate 
zdruncinăturile astea se trag de la 
vulcani. Ce este un vulcan ? Hai «ă 
vă spun tot eu. Vulcanul este un

în franceză, în fiecare 
săptăminalul L'Human i te
Asta așa de cultură ge- 
italiană citesc în fiecare 
cotidianul „Cariera del 

în ceea ce privește engle- 
as- 

fonc-ticii. 
am ascultat că ar fi

munte vulcanizet. Și ca orice anve
lopă, dacă-1 înțepi, se sparge și face 
urit. E ca un balaur cu domiciliul 
stabil, care aruncă flăcări pe nări 
și căruia ii sar plombele din gură. 
Ferească dumnezeu 1 Apropo, de cei 
de „sus*, ce părere aveli de po
vestea asta cu O.Z.N. ? Adică vreau 
să zic „obiecte zbenguitoare neîn
registrate" la... birou] de obiecte 
pierdute. Un asemenea birou n-ar 
strica nici la noi pentru că citesc 
că se pierd mereu cite o umbrelă, 
o pereche de mănuși, un copil ba 
se mai face pierdut și cite un sol 
sau soție. Nu mai departe, eu, de 
exemplu, pierd timpul în fiecare 2i 
și s-ar putea să-l mai găsesc într-o 
7-i „dacă nu va fi prea tîrziu", cum 
spune „bătrlna-. In ceea ce privește 
farfuriile astea, ei bine, din cite am 
citit en din lucrările unui doctor a- 
merican în științe naturale, ele sint 
rebuturile unei fabrici de faianțe șl 
porțelanuri de pe altă planetă pe 
care controlul tehnic le-a respins șl 
le-a aruncat pe fereastră, iar noi ca 
niște naivi pămînteni ne batem ca
pul cn ele. Să fim serioși... cel pu
țin pînă voi reveni cu alte amă
nunte competente.

Uite așa sînt eu, specialist în 
toate domeniile, inclusiv în chestii 
de sentimente nobile. Chiar zilele 
trecute am cunoscut la Cafe-bar o 
fată pe care am lăsat-o „paf" cu 
cultura mea. Zicea că de ce nu mă 
tratez la un medic. La unul veteri
nar. Cică, după ea, aș avea ceva la 
inimă, parcă zăcea de o insuficientă 
cardanicu. Cu 
bui neapărat 
sentimentală.

Și, cum vă 
coniacuri, două cafele și o oră

conversatjune am 
teligento mea. La 
bat-o ce i-a plăcut roai 
mine. Ea mi-o răspuns : 
De ce? — am întrebat-o. 
sînt o fală modestă, mă
cu puțin. Fiind noapte, clar de lună, 
i-am propus să luăm o felie de aer 
curat în parc. O plimbare de seară 
e lucrul cel mai sănătos. Vorbo 
francezului.- mens sano în corpora 
mentosano. După ce-am privit 
steaua Polar și bulevardul Laptelui 
am solicitat-o în căsătorie. I-am 
spus sus șl tare: dacă tu nu mă 
vreți pe mine, vă vreau noi pe tine. 
Că eu nu alerg de la una la alta ca 
sultanul Aii Muhaia care avea un 
hrean cu 20 de femei. Eu nu sint 
un ușuratic. Am 30 de kilograme 
pentru că fac culturism. D-aia sînt 
și așa deștept Nu m-a refuzat, dar 
a zis că pînă mă fac bine se mal 
gîndește ca. Mă rog, dacă pentru 
un fleac ca ăsta îl trebuie timp de 
gîndire, eu prefer să rămîn solist. 
Așa că <|e mîine o iau de la înce
put.

Asta sînt ou, modernizat, actuali
zat, culturalizai. Dacă vreodată a- 
veti vreo nelămurire în orice dome
niu nu vă adresat! publicității ci 
dresa|î-vă subsemnatului.

P.S, Am auzit că pe planuri lo
cale mai am șl aițl colegi de ,;breas- 
lă". Gurile rele zic că asemenea 
„podoabe* dc-ar fi cit mal putinei 
Rifin cuvinlul „podoabă** pentru 
care mă simt foarte ciugulit,

A revoir, good-bai, ceau 1

Măsurarea

știaii câ
BULGARIA ocupă locul o 

șaptelea în lume la produc
ția globală a gogoșilor de 
mătase și locul trei in lume 
la producția pe locuitor. Re
colta anului trecut a depășit 
2 milioane kg. Mătasea bru
tă este exportată în Italia, 
R.F.G., Elveția, Japonia și în 
alte țări.

Producția de mătase spo
rește pe ii ce trece. In 1968 
întreprinderile textile bulga
re vor furniza un milion de 
metri de țesături de mătase 
naturală.

CiNDVA, Marea Caspică 
era cu mult mai mică decît 
astăzi. De osemenea și Ma
rea Mediierană. Pe locul a- 
cestor două 
miliodne de 
ocean.

mari, se afla cu 
or»» in urmă, un

DUfA ce 
de schelete 
din sudul Ungariei, col mai 
mare * cimitir din Europa 
Centrolă, oamenii de știință 
au ajuns la concluzia că cu 
o mie de ani în urmă virsta 
medie a omului era de 28— 
30 de ani.

au studiat 
drntr-un cimitir

FIECARE funt (1 funt 
bombardierul 

•“ costă 568 
funt 

560 dolari.

SUPRAFEȚELE cu o adin- 
cime mai maro 
reprezintă 1 (o sută, iar cele 
cu r adindme intre 3 000 și 
6 -n — 76 la sută din 
suc ața totală a fundului 
Orr'-'-*<liu mondial.

de 6 000 m

PINÂ NU demult 
putea ști dinainte ce va ieși 
dintr-un ou — găină sau 
cocoș. Acum sg poate afla 
aceasto înainte, cu aj’utorul 
unui tabel întocmit de tînă- 
rul om de știința O. Budni
kov din Lenipgrad. El a sta
bilit corelația dintre rezisten
ța electrică a ouălor și pro
prietățile albușului și gălbe
nușului, care determină în 
ultimă analiză sexul puilor.

Budnikov o studiat peste 
o mie de ouă înainte de a 
face legătura dintre proprie
tățile ouălor și sexul puilor 
ieșiți din ele. Coreloția s-a 
dovedit atit de complexă, în- 
cît pentru întocmirea tabele
lor a fost nevoie să se re
curgă la matematica supe
rioară, să se alcătuiască un 
algoritm și să se utilizeze o 
mașină electronică de calcul.

In afară de marea sa va
loare științifică, luciareo lui 
O. Budnikov ore și o apli
care practică — ea permite 
să se mărească de aproape 
două ori capacitatea utilă o 
incubatoarelor.

Inginerii polonezi au construit în 
mina de cărbune „General Zawadz- 
ki“ din Silezia un funicular pentru 
transporturile în subteran, destinat 
transportării, încărcării și descărcă
rii materialelor și instalațiilor mi
niere. Funicularul are o greutate de 
circa 1 500 kg și dă un randament 
triplu în comparație cu instalațiile 
de transport folosite pină acum.

Noua instalație asigură deplasarea 
constantă și uniformă a vagonetelor 
de mină. Funicularul poate fi insta
lat nu numai în galerii orizontale 
dar și în galerii înclinate. Lungi
mea instalației este în mod practic 
nelimitată ; ea depinde numai de le- 
lul troliului. Troliul permite, de a- 
semenea, o exploatare în ambele 
direcții.

dfametruiui
p'arsetei Neptun

Pentru a cerceta influenta activi
tății fizice sau a lipsei acesteia ă- 
supra producerii arteriosclerozei au 
fost examinați 500 de perechi de 
frați care au crescut în Irlanda. Din 
fiecare pereche, unul din frați stă
tea acasă și lucra ca muncitor agri
col, în timp ce celălalt emigrase de 
cel puțin 10 ani în regiunile indus
trializate din S.U.A. In Irlanda, cer
cetările au fost efectuate la colegiul 
Trinității din Dublin, iar în S.U.A. 
la Universitatea Harvard.

Elcctroradiograma a arătat la
mericani* un număr dublu de îm
bolnăviri ale vaselor coronariene și 
de 6 ori mai multe simptome de 
creștere a tensiunii arteriale decit 
la frați lor din Irlanda. Autopsia a 
scos la iveală o imbătrinire 
prematură a vaselor; același s 
de sclerozare a arterelor s-a : 
festat la frații ,.americani'* cu 1 
ani mai devreme. Cercetările 
stabilit că frații din Irlanda,

mult 
stadiu 
mani- 
17—13 
; al» 

deși

se alimentau cu o cantitate de ca
lorii cu mult mai mare, cîntăreau 
mult mai puțin decît frații lor din 
Boston. Aici se arată nu numai deo
sebirea în randamentul muncii fizi
ce, ci și consecințele motorizării ca
re nu intervenise încă în Irlanda ; 
în Irlanda, vehiculul obișnuit este 
bicicleta.

Creșterea numărului cazurilor 
artcrioscleroză cu toate 
secintele sale este provocată
largă măsură de relativa supraali- 
mentare din societatea mecanizată 
— de dezechilibrul dintre cantitatea 
do alimente Digerate și absorbția lor 
prin activitatea organismului. Evi
dent că sistemul de reglare a poftei 
noastre de mîncare’ este axat pe 
munca grea, așa cum era necesară 
de la începuturile omenirii. Rezol
varea problemei este pe lingă o ale
gere rațională a alimentării în pri
mul rind o activitate fizică prin 
sport și drumeție,

Anul acesta, la 7 aprilie s-a pe
trecut un fenomen rar în astronomie 
— ecJipsarea de către Neptun a 
stelei Bl) — 17* 4383 — care a per
mis astronomilor să măsoare din 
nou diametrul planetei Neptun.

Astronomi din Australia, Noua 
Zcelandă și Japonia au efectuat mă
surători fotoelectrice precise ale po
ziției stelei, pornind de la pierde
rea de către ea a intensității radia
ției în timpul, trecerii 
planetei Neptun.

Neptun se rotește în 
lui la o distantă medie
miliarde mile. După vechile măsu
rători, diametru! său era de cca 
4-1000 km, iar densitatea corespun
zătoare — de cca 2.2 g/cm3. Noile 
măsurători au fost .extrem de pre
cise* și au permis fixarea poziției 
stelei și centrului planetei cu o pre
cizie de pînă la cîteva miimi de se
cundă de arc. Presupunînd că sec
țiunea transversală a planetei Nep- 
tun are o formă rotundă, 
mii au oblinut trei valori
metrului său, corespunzind la diver
se valori de intensitate a radiației 
acestei stele.

Aceste valori sînt: 50 000 + 100 
km. 50 100 ± 200 km și 48 000 km. 
Aceste valori diferite se explică, 
probabil, prin mici efecte de refrac
ție în atmosfera planetei Neptun» 
Valorile corespunzătoare 
densitate sint: 1,33; 1,53
g/cm3.

în spatele

jurul soare- 
de cca 2,3

astrono- 
ale dia-

pentru 
și 2,17

Sursele de apâ fierbinte ale lumii
S.U.A., U.R.S.S., Noua Zeelandă, 

Islanda, Italia, Japonia și alte cîte
va țări au bogate surse de apă fier
binte la temperaturi variind între 
150 și 1500°F, care se găsesc sub 

de 
su- 
163

suprafața pămintului. Oamenii 
știință sovietici afirmă că sub 
prafata pămintului se găsesc 
milioane mile cubice de apă fier
binte. Aceasta înseamnă că există o 
cantitate de apă fierbinte reprezen- 
tind cam jumătate din cantitatea 

rece care umple cele șapte

Geologii americani au calculat 
10 la sulă din resursele mondiale 
energie geotermiefl se găsesc 

Statele Unite. Problema este de 
exploata a- este resurse și de a 
folosi ca sursă de energie.

Autoritățile de resort din S.U.A. 
apreciază la cca 1 kW energie elec
trică produsă în lumea întreagă c» 
ajutorul surselor geotcrmice. Se a-

prin sonde;
dreptat spre
turbine.

Italia este
ploatat în n

prima țară care a ex- 
iod comercial resursele 

geotcrmice. Încă in 1777, boraxnl a 
fost recuperat in sursele de apă fier
binte de la Larderello. Prima statie 
generatoare de energie electrică, 
care a folosit energia naturală a 
aburului, a fost construită tot la 
Larderello, in 1904. Cam în același 
timp. Islanda producea are din apa 
de mare folosind ap le nalhrale 
fierbinți. In 1930 aburul natural « 
început să lie folosit pentru încăl
zirea locuințelor și industriei din 
capitala Islandei.

In sudul peninsulei Kamciatka din 
Siberia funcționează o instalație geo-

termică care produce energia nece
sară unor fabrici de conserve, unei 
gospodării colective și unei așezări. 
Un lac subteran cu o temperatură 
de 482°C a fost descoperit în Insu
lele Curilc și s-au elaborat planuri 
pentru construirea unei centrale 
termoelectrice.

Există, desigur probleme în legă
tură cu exploatarea energiei geo- 
termlce. Forarea unor puțuri de a- 
bur este de obicei mai costisitoare 
decit forarea sondelor de țiței și 
gaze naturale. Se cere o mai mare 
atentie pentru a preveni exploziile. 
De asemenea temperaturile ridicate 
necesită utilaje speciale și adesea 
mai scumpe. Apoi, se mai pune pro
blema evacuării produselor de <le- 
șeu, conținutul miueral al aburului, 
cure uneori reprezintă o treime. De 
asemenea, aburul aduce adeseori 
gaze corozive care alterează echi
pamentul.



3»nj tO OCTOMBRIE IPW STFAGin POSU

r i i i i i i i i i i ■ i r i i r i

CARNET DE REPORTER
Escistb repere care oslgmâ 

și chiar garantează — ori- 
’ inti, fn mod aproape automat, 
sporirea cotei alhtcnfci pionie
rilor Ja aci lunile initiate de 
organizai ia lor. Printre aces
tea. undeva, pe piscuri se si
tuează întilnirile cu rei mal 
îndrăgiți sporti\i

Acum clteva zile, 
generală nr. 4. pif" 
șăneni au primit \ 
cufiior internaționali
Ion Pircălab. maestru al spor
tului. $i Mircea Lucescu — 
de la Dinamo București fn- 
timninall cu deosebită sim
patie, cu căldură șl entuziasm, 
cel doi „idoli” ai micilor tot- 
boUști ou răspuns feluritelor 
întrebări ale pionierilor, au 
.desfășurat” fn fata acestora 
rrimpele din activitatea lor, 
din turneele întreprinse 
te mări și țâri.

Pionierul Foghel Daniel, du
pă ce-o prezentat succint (dar 
rit de documentat I) carierele 
fotbalistice ale celor doi di
na mnviștt. o lăsat Ioc... curio
zității colegilor, care și-au a- 
sn/tof oaspeții cu cele mol 
năstrușnice indiscreții, nbll-

la $c oala 
'iii prlro- 
la cunos- 
mtboi^ti.

P€!

TET1LEANU EMIL, LUPENI. 
X ro primit materialul dv., inti
tulat «Scrisul frumos*. Arti
colul este interesant și de ac
tualitate. Pentru a putea fi pu
blicat rugam a ne trimite, fn 
completare, dale concrete re
feritoare la metodele și pro
cedeele folosite in munca cu 
elevii clasei T, dînd si exem
ple fn acest sens. Totodată, 
vă rugăm a ne scrie și alte 
aspecte interesante din munca 
plină de răspundere a cadre- 
lor didactice din școală.

IV ANUS CONSTANTIN. 
LONEA. După cum am fost 
informau do către conducerea 
E.M. Lonea, cele sesizate de 
dv. au fost rezolvate favora
bil.

GABOR IOAN. VULCAN, 
în scrisoarea adresată redac
ției nu indicați adresa exactă

POȘTA

REDACȚIEI
unde să \ă putem expedio 
răspunsul organelor locale cu 
privire la ajutorul social soli
citat de dv. Ca urmare, tre
ceți ocaziona' pe la reda» fie 
sau comunicati-ne adresa un
do domiciliau.

PRODAN NELU. HAȚEG. 
Știrea dv. intitulată .Curs de 
chitară* a sosit la redacție cu 

■ întindere, motiv pentru care 
nu a mai putut fi dată publi
cității.

GĂINA PETRI PETRILA. 
J a sesizarea dv. apărută în zia
rul .Steagul roșu' din 27 sep
tembrie a.c. sub titlul .E ne
cesar un telefon public' Ofi
ciul de poștă si telecomuni- 
ca|i Petro<ani ne trimite ur
mătorul răspuns:

-Vă comunicăm că nu pu
tem preciza data cind se va 
realiza instalarea de posturi 
telefonice publice în Petrila— 
I onea. deoarece rețeaua tele- 

I fonică este în construcție și 
încă nu a fost preluată de o- 
ficiul P.T.T.R. a municipiului 
Petroșani".

Ingintin > In apărare - 
mărturisiri confidențiale : 

întrebare: De ce ați ales 
fol balul ?

Pircălab: L-am iubit, il hi
be <- $1-1 rol iubi Am vrut să 
foc mereu și inch doresc ace- 
Inși lucru...

Ir .Careta rfclo sport” Proba
bil. nenlui t Iteza rnea, pentru 
rcorfla rapidă In rezolvarea 
acțiunilor oienslve.

întrebare 
marcat cel

Pîrcălab :
a lost, pontul 
Sdfmârronu. Dintre străini — 
Pachet II și Srrcilllnqer.

întrebare Cind Realul ma-

Ce fundași \ an 
mai strici ?
Cel mal incomod 

mine, cfndvn,

acesta Dinamo < ampion aiul <
î.ik os» ii : Avem un dubqi 

oble- tir cucerirea pi a carț- 
pionalulul șl a Cupei Româ
niei. Precis, dacă ne vom mai 
vedea, vd pol -pune după., 
ultima etapă

întrebare A< nm. dupA me
ciul ni Rapid (!). ce șanse în
trevedeți echipei Dțpamo ,’n 
.Cupa Cupelor* ?

Plrtâlab $i luccscu
In mijlocul pionierilor pctrosâncnl

întrebare: Cum se poate a- 
junge fotbalist de renume ?

Pircâlab: Dacd vd place o- 
ccsl sport, dar mult de tot, c 
necesar -u munciți extrem de 
mult, oricind șl... mereu.

Întrebare: Cine v-a numit 
„Săgeta Cerpafilor' și de cc ?

Pîrcălob: înaintea meciului 
cu Italia de la Neapole, un 
gazetar italian m-a denumit,

drilcan v-a propus răminerea 
în cea mai bună echipă din 
lume, pe atunci, intenționali 
să Tămineti sau m> ?

Pircălab: Dacă clubul meu 
or fi acceptat. rdmincam. Insă, 
doar pentru un an. maximum 
doi. îmi place sd joc fn lard, 
fmi place sd lupt pentru Dina
mo...

întrebare: Va cîștiga anul

Cetățeanul 
și transportul auto

(Urmare dtu pay h

ționare a camionului nu a fost de
pășit și daca nu dorește să se pre
zinte personal la casieria autobazei, 
să ceară ca garanția să-i fie expe
diată la domiciliu prin poștă.

Din cele de mai sus rezultă că 
râmfn în continuare nesoluționate 
unele nemulțumiri.

Sesizați fiind că există o dispozi
ție scrisă a fostului sfat popular re
gional ca cerințele de cărăușie ale 
populației (lemne de ioc, mobilă, 
material de construcții etc.) în inte
riorul orașelor să se facă cu mij
loace de transport ale I.C.O., am 
căutat să ne documentăm dacă nu 
ar li posibil ca cerințele de acest 
fel să fie satisfăcute pe această cale.

Ne-am adresat tov. Ing. Romoșan 
Ghcorghe, director al I.C.O. Petro
șani soIicitîndu-1 să ne spună fn 
ce măsură poale efectua întreprinde
rea transporturi auto pentru popu
lai ia orașelor din Valea Jiului.

— intr-adevăr, există o dispoziție 
scrisa în sensul celor arătate. Dar... 
I.C.O. nu dispune în prezent de mij
loace de transport suficiente nici 
pentru acoperirea cerințelor sale de 
producție Am cerut, prin planul do

aprovizionaie din acest an, sporirea 
numărului de camioane, dar aceasta 
nu s-a aprobat.

In această situație, autobazei de 
transport auto îi revine sarcina să 
se ocupe și mai departe de crearea 
condițiilor ca cetățenii să primească 
mijloace de transport auto, atunci 
cind le sini necesare. Aceasta pen
tru a nu fl nevoiți să apeleze la 
serviciile cărăușilor particulari. Se 
impune să fie sporit numărul de 
mașini puse la dispoziția auloexpe- 
dițiel; să se controleze felul cum 
sînt folosite, să se atragă populația 
înspre acest serviciu prinlr-o deser
vire operativă. Rezolvarea probleme
lor legate de restituirea garanției 
va trebui să constituie pe mai de
parte preocuparea conducerii autoba
zei introducing eventual un alt sis
tem de (axare.

Că în privința restituirii garanției 
mai persistă un sistem birocratic o 
confirmă și sesizarea adresată zia
rului de către tov. Csorik Ștefan, 
tehnician la mina Dilja. De-a lungul 
a două zile a trebuit să facă patru 
drumuri pe distanța autoexpedițle 
— autobază pînă a intrat în pose
sia celor 100 lei...

Deci, așteptăm...

Se cariază.» magazinul 
de mobilă din Vulcan !

•U<m-jie din pag 11

manifestăm nedumerirea de cele ce 
se petrec la magazinul de mobilă 
din Vulcan. Cum se explică faptul 
că, la unitatea nr. 60 Vulcan, mo
bila este vindută în mod preferen
țial ? Ce motive are gestionarul s-o 
facă ? Ce caută în magazin persoa
ne care nu au nimic cn comerțul ? 
Doar pentru a face pe intermedia
rii. pe „translatorii" intre client și 
vînzător ? Din ce fonduri sint plă
tite persoanele ..ajutătoare'* ale uni
tății ? Cum justifică gestionarul 
Dombi Carol plusul de bani pe care 
ii scoate din casă ?

Daca suma de 600 lei, pe care o 
avea în plus în ziua cînd l-am vi
zitat, a fost lăsată aici de un anu
mit client pentru „păstrare", ne în
trebăm, de ce e permis așa ceva ?

Răspunsul la aceste întrebări il 
așteptăm din partea conducerii 
O.C.L. Produse industriale Petro
șani.

Reamintim celor care, poate au 
uitat că actualul Cod penal sanc
ționează „sub denumirea infracțiu
nii de remunerație injustă fapta 
funcționarului care după ce a înde
plinit un act în virtutea funcției 
sale șl la care era obligat în temeiul 
acesteia, primește de Ia cineva bani 
san alt folos".

Luminile Ceylonului

Luccscu : De ce ZM drept e- 
tolon un meci slab al nostru ? 
Dc ce nu spui „octim, după 
triumlalul turneu în Ilaliad,". 
Ne vom mobiliza Io maximum 
— in meciurile de campionii 
mai avem șl scăderi — șl sjher 
r<) vom trece de echipa cn 
gleză West... Albion.

întrebare: Ce părere aveți 
despre Jiul?

|.i». . .rw Mia rtwl Impre
sia unei echipe de mare lup
tei, harnică, așa cum sini mi
nerii dc-alcl In șui. Unii corn- 
poncnll al Jiului posedă o teh
nică excelentă: I ibardl. .A- 
chim, Peronescu .Țineți' cu o 
echipă fără mari valori, care 
fnsfi reugeșlc «a re Impună 
prlntr un joc ofensiv. Cred că 
Jiul va termina In primele 
șase locuri campionatul...

După rea vorbit, apoi, pin 
oierilor despre turneul, cu na
ționala, In ‘\lrlca șl Brarilla, 
despre Paris, Rio de Janeiro. 
Sao Paolo, Kinshasa, studentul 
fn anul al V-lea al Academici 
de științe economice. Mircea 
luccscu, a mulțumii Consiliu
lui municipal al Organizat'el 
pionierilor peni ut amabila Ir 
'. italie de a 11 oaspeții /.Imbi 
toarclor fete ale școlarilor pe 
troșăncnl transmilind, tn in 
cheie re, micilor săi prieteni sd 
.îmbine cit mai armonios 
sportul cu studiul”.

fn 
elevi, 
le-au 
flori.

Paznicul! 
ce păzește ?

Er> noapte. La gaterul din Lonea 
nu mai era nici o mișcare. La lumi
na becurilor din incintă se vedea 
apropiindu-se o upibră. Tiptil-tiptil. 
S-a oprit la grămada de seînduri. 
Cu 4 sau 5 blăni în spate a ieșit 
din depozit. Apoi s-a întors. Toată 
noaptea a furat. A doua' zi, însă, 
hoțul a fost identificat de miliție. 
II cheamă Dobre Miron. Cind i s-a 
făcut „inventarul", s-au găsit la el, 
nici mai mult, nici mai pufin, 48 de 
seînduri. Făptașul a fost pedepsit 
de lege cum se cuvine: 3 luni în
chisoare corecțională. Dar se naște 
o întrebare: paznicul ce-a păzit în 
timpul cit holul a „operat" ? Nu 
cumva mai e nevoie de încă un paz
nic care să-l păzească pe cel de In 
gater în timpul cît acesta doarme? 
S-o mai găsi el un loc in schemă la 
Paza civilă contractuală...'

Varul
s-a nsfî.insflfl
...de pe piață ?

în apropierea localităților noastre 
se află munți de 'calcar, iar maga
zinele din municipiu duc. lipsă de 
var. Locuitorii Vulcanului n-au vă
zut de luni de zile un bulgăr de cal
car calcinat, deși au căutat peste 
iot. Deputata Petrescu Floare a bă
tut de mai multe ori drumul de la 
Coroești pînă la .magazinul fero- 
metal din localitate. N-a găsit nici 
strop de var. Cu ce să-și zugrăveas
că oamenii casele ? Cu ce să-și pre
pare mortarul perilru construcțiile 
pe care vor să le ridice ? Poale știu 
tovarășii df la O,C.L. Produse in
dustriale vreo soluție? 3Dar una 
care să înlocuiască varul3 „stins"-. 
din comerț!?

aclamațiile mulțimii de 
fotbaliștilor dinamnviș'l 

lost oferite buchete de

V. TFODORESCU
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i 
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Din topor I
Era seara. Autobuzul oprise in 

stafia Sobodol — Paroșcni. După 
ce-au aflat că mașina e „locală", 
oamenii au urcat. Cîțiva pasageri 
au cerul bilete de cîte un leu. $1 
taxatoarea i-a servit cu bilete de 
un leu. Dar cînd au ajuns în cen
trul orașului Lupeni, aceasta l-a in
vitat să coboare. Chiar și pe cei 
care scoseseră bilete de un leu.

— Cum vine asta ? Am plătit bilet 
de un leu și călătoresc doar de cin
cizeci de bani ?!

Taxatoarea il și luase in primire 
pe pasagerul respectiv:

— Dacă nu te uiți pe tablă?... Cine 
e de vină F învață să citești I

— $tiu să citesc, dar e noapte, 
nu se vede.

ta care, taxatoarea Topor lrina o 
dat un răspuns... din topor.

Pentru
a rsu-și hăga 
dracul coada !

Unitatea județeană de construcții, 
modernizări și reparații de drumuri 
— Deva, a detașat o echipă do pa- 
vatori în Valea Jiului. Pentru două 
luni. înainte de a se împlini soro
cul, șeful echipei dn pavatori Stoi
ca Ilie, s-a prezentat la serviciul 
personal al I.C.O. Petroșani pentru 
a I se întocmi actele de detașare. 
N-a apuca omul să-și scoată hîr- 
tiile din buzunar, că funcționara 
Prcdoiu Cornelia l-a și luat în pri
mire. l-a dat dracului pe toți pava- 
torii „pentru că numai greutăți îi 
creează". Pavatorul Stoica nu s-a 
dus unde-a fost trimis do tovarășa 
inspector de la biroul personal. A 
venit la redacție. Noi am consemnat 
fapta. N-am lăsat să-și bage dracul 
coada... în relațiile dintre funcționa
rul de la ghișeu și cetățean I

P. B.

TELEVIZIUNE
JOI 10 OCTOMBRIE

11.00 Curs de limba germană (reluarea lecției de rolercini).
11.30 Telecronlca economică — O profesiune ulilA produc

ției : subingfnerll (reluare).
12,00 închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 Consultație la fizici (clasa a XlI-a).
1R.00 Tv. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Dlaqnosllcnl 

afecțiunilor reumatice.
18.30 Curs de limba rusă.
10,60 Studioul pionierilor. Sărbătoarea micilor naluralișll li* 

mlșorcnl.
19.30 Telejnrnaliil de scară.
10.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial : I.aqardere (ultima seric).
20.50 Ecran literar — revistă literară Tv.
21,20 Itinerar european — emisiune de D.in Hănllcă. Vene

ția — avenlurl și certitudini.
21,35 Documentar artistic: Alexandru cel Mare.
22,25 Meridianele umorului.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23.05 Închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
Vineri 11

PROGRAMUL I 5.00 Buletin de 
știri; 5,05—6,00 Program muzicol 
de dimineață ; 5,30 Buletin de știri î 
6,00—8,25 Muzică și actualități :
6.30 Buletin de știri7,00 Radio
jurnal. Buletin mcteo-rulier; 3,00
Sumarul presei,- 8,25 Moment poe
tic ; 8,30 La microfon, melodia pre 
ferată j 9,00 Buletin de știri ; 9,05 
l a microfon, melodia preferată ; 9,30 
Matineu literar; 10,00 Mai mindră 
țara noastră '-rește — program de 
cîntece; 10,10 Curs de limba rusă;
10.30 Ciută Rcveca Săndulescu, Ana
Dănilă și Sașa Bizgu; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Piese instrumentale 
de Ștefan Mangoianu; 11,15 Ora 
specialistului; 11.35 Arii din ope
re; 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară; 12,30 întilnirc cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 13,20 Muzică n 
șoară; 14,00 Strugurel crescut în 
soare — emisiune de folclor; 14,50 
Cîntece populare.- 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier. 15,15
Lectură în premieră .- 15,35 Duete și 
triouri vocale de muzică ușoară ; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic,- 16,20 Muzică populară;
16.30 Corespondentă specială.- 17,15 
Pentru patrie ■. 17,45 Din repertoriul 
corului Radioteleviziunii; 18,00 Bu
letin de știri; 18,02 Revista econo
mică; 19,00 Radiogazeta de seară;
19.30 O melodie p'' adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de știri ; 20,05 
Tării, Inima și versul; 20,20 Muzică 
populară,- 20,55 Noapte bună, co
pii,- 21.00 Tangouri; 21,05 Oameni 
de seamă ,• 21.25 Concert de me
lodii lirice22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport ■. 22,20 Mu
zică ușoară ,- 22,30 Moment poetic; 
23,35 Muzică ușoară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05^-5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL 11 : 7,00 Jocuri
populare; 7,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 7,30 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,45

octombrie
Marșuri pentru fanfară ; 3,00 Muzică 
populară din Oltenia» 0,30 Buletin 
de știri; 10,00 Buletin de știri; 10,10 
Teatru radiofonic; Stimatii domni 
Glembey de Miloslav Krleza ,• 11.40 
Muzică ușoară; 12,00 Buletin de 
știri; 12,15 Din cîntecelc și dansu
rile popoarelor; 12,30 Flori și melo
dii ; 13,30 Revista revistelor științi
fice; 13,40 Recital de operă Teodo
ra Luca< iu 14,00 Radiojurnal. 14,03 
Concert de prinz,- 15.00 Muzică 
ușoară,- 15,30 Itinerar folcloric mu
zical ,- 16,15 Două melodii ru Clau
de Francois ■, 16,20 Pe temp medica
le,- 16.45 Melodii de Ion Vasilescu 
interpretate do Gică Petrescu.- 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologi»- ,• 
17,15 Din pîlnia gramofonului; 17,35 
Tablouri muzicale,- 17,45 Muzicipnl 
români de azi. despre muzicieni ro
mâni de ieri,- 18,15 Tineri soliști de 
muzică ușoară : 18,30 Antologie de 
literatură universală; 13,50 Două 
melodii interpretate la trompetă; 
18,55 Buletin de știri; 19,00 Con
cert de muzică populară ; 19,10 Curs 
de limba spaniolă; 20,00 Seară de 
operă; '’1,00 Buletin de știri: 21.05 
Seară de operă; 21,35 Studioul de 
poezie.- 21,55 Muzică ușoară,- 23,00 
Radiojurnal.- 23,07 Mari pianiști; 
0.55—1,00 Buletin de știri.

FILME
Vineri 11 octombrie

PETROȘANI — 9 Noiembrie: Pre
miere strict secrete,- Republica: El 
Dorado; PETRILA : PriD Kurdistânul 
sălbatic; LONEA — 7 Noiembrie : 
Chcmați-1 pe Martin; Minerul: Ul
tima noapte a copilăriei; AN1NOA- 
SA: Zile de vară; VULCAN: Aven
turierii; LUPENI — Cultural: Bella 
Muncitoresc:. O lumeț, nebună, ne
bună. nebună.

Fabrica de ciment, 
var și azbociment Tg. Jiu 

angajează imediat :
î. — ȘOFERI de toate clasele pentru autobasculante 

BELAZ ș» TATRA.
Pentru șoferii de clasa I, asigurăm locuință.

2. — STENODACTILOGRAFĂ cu solorizare maximă 
prevăzută de post, asigurînd locuință corespun
zătoare.

’Urmare din pay. 1)

pean sau mai exact în stilul caselor 
britanice. Am avut plăcerea să in
tru și eu în una din aceste case in
vitat de gazda care era poet, scriitor 
și cineast in același timp. Cunoștea 
toarte bine franceza așa incit am 
reușit să ne înțelegem perfect. Su
biectele de conversație nu au fost 
sărace și am putut să ne edificăm 
fiecare despre tara din care prove- 
neam. Din cele ce mi-a spus am 
înțeles că o problemă importantă 
Intervenea in numeroase domenii 
naționale, atit politice, economice 
fii și religioase.

n fiecare an, mii de indieni, ști- 
b« cu in Ceylon vor găsi totuși ceva 
n».u multă mîncare decît in țara lor, 
străbat clandestin strimtoarea Jaflna 
<•■»/•• desparte insula de continent. Ce 
s< intimplă cu acești emigrant! care 
ajung pe insulă fără acte? In schim
bul unui punm 4c orez ei acceptă 
t.» lie tTatati ca sclavi intrînd în 
serviciul clngalezilor care in schimb 
Jr- fac favoarea de a nu-i denunța.

Părăsisem de o oră localitatea Co
lombo și trenul începuse să sufle 
gi- u nrcînd primele pante ale dea- 
Jtihij. Peisajul este din nou extra
ordinar. Mantia verde pe care o in- 
lilnisem la Colombo a căpătat aici 
dimensiuni incomensurabile. Nici nu 
pot să-mi dan '-eama pînă unde se 
întinde, care sint secretele ei, cc 
lupte se desfășoară în interiorul a- 
cestei uriașe păduri verzi, fn cele din 
urin.i am ieșit din această apăsă
toare mare de verdeață, drumul des- 
chizlndu-se în fața localității Kandy.

Case cu contururi legendare, cîteva 
băltoace de apă care odinioară fu
seseră Jacuri, puțin relief, acesta 
este Kandy — oraș care mai tră
iește încă in atmosfera epocii prin
ților. Am ajuns aici în preajma pa
radei Perahera Essala și pentru a-mi 
infringe nerăbdarea m-am dus să 
vizitez grădina botanică, una din 
cele mai vestite din lumea întreagă 
pentru plantele, florile și fructele 
sale. Am plecat de acolo cu impre
sia că nu există în lume un loc mai 
potrivit pentTu a înlesni dezvoltarea 
atîtor miDuni naturale.

Sărbătoarea Perahera se desfășoa
ră noaptea la lumina becurilor multi
colore și in ritmul muzicii ceylone- 
ze. Este noaptea luminilor, a ilumi
națiilor, a flăcărilor jucăușe, a scân
teilor strălucitoare — o noapte mai 
luminoasă docil ziua. Tobele bat fără 
încetare cu fremutări nervoase iar 
bărbații execută pași de dans mer- 
gînd înainte și înapoi făcînd piruete 
și zvîcnindu-și trupurile la cîte o 
explozie de ritm. Nu reușesc să 
descifrez elementele acestei proce
siuni din cauza luminii care se miș
că in continuu și a muzicii care nu 
mar încetează. Din cînd în cind 
strada .e timpii de acest șuvoi in
vizibil punctat de mici luminile de 
toate rulorile care se mișcă în di
ferite sensuri, stingîndu-se din cînd 
in cînd, pentru a reapare apoi mai 
aproape. In această seară chiar și 
cci mai săraci au venit din toate că
tunele Ceylonului, majoritatea pe 
jos, pentru a asista la sărbătoarea 
Perahera Essala. In noaptea aceasta

nimeni nu va dormi, toți vor cinta 
și vor visa.

Profit dc acest moment de apo
teoză pentru a vă da cheia acestei 
dezlănțuiri de energie și semnifica
ția întregului fast de crisalidă. Pa- 
rahera este sărbătoarea dintelui lui 
Budha. Se presupune că în timpul 
domniei lui Siri Meghavana, apro
ximativ prin anul 313, celebrul dinte 
a sosit în Ceylon. Regele Kalinga a 
încercat să împiedice ca dintele să 
cadă în mlinile regelui ostil și a 
sfătuit-o pe fiica Iui să-l ascundă în 
păr și să plece cu soțul ei, amîndoi 
deghizați în asceți. Sărbătoarea Pe- 
rohera care are loc în fiecare an da
tează din acele timpuri cînd dintele 
era purtat pe străzi pe spatele unui 
elefant alb. In a zecea zi de sărbă
toare Perahera părăsește luminile 
nopții și se arată la acelea ale zi
lei. El își dezvăluie adevăratele cu
lori și minunăția se reînnoiește de 
data aceasta sub un nou aspect. Dan
satorii nopții apar costumați în cu
lorile naturale pe care le oferă lu
mina. Trupurile le sint obosite dar 
ritmul îi susține și picioarele lor 
bronzate execută aceleași sărituri. 
Sînt prezente aici toate provinciile 
Ceylonului. Dansatorii din Kandy au 
capetele acoperite cu o coroană de 
argint, un grup de băieți poartă că
ciuli albe, iar alții au cămăși roșii 
ca sîngeJc. Muzica și dansul con
tinuă; și o dată cu ele trupurile cu 
brațele, picioarele, buzele, urechile, 
ochii, mișcările cu săriturile, culo
rile cu gama lor multiplicată la in
finit și viața cu visurile șl credin
țele nezdruncinate de veacuri.

fn timpul perforării găurilor cie 
mină se formează praf care se 
râspîndește în atmosfera din apro
pierea locului de muncq. Acest 
praf este în cantitate foarle mare 
în cazul perforajului pneumatic și 
extrem de periculos în lucrările ce 
se execută în roci care conțin 
bioxid de siliciu. Praful inhalat 
de către muncitori produce îmbol
năvirea profesională numită sili
coză. Pentru combaterea lui sa 
iau o serie de măsuri pe linie teh
nică : protecția individuală cu 
mască, captarea uscată o prafu
lui și captarea pe cale umedă. 
Cea mai eficientă măsură este in
jectarea apei în fundul găurii de 
mină, captînd praful chiar Io lo
cul de formare.

NU 
UITA ! 
PERFORAJUL UMED APĂRĂ DE SILICOZĂ
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STEAGUL ROȘU

Sărbătoarea naționalăVizita in Uruguay a delegației
guvernamentale române

MONTEVIDEO 9 - Trimisul special Agerpres, V. Oros, trans
mite : Conducătorul delegației guvernamentale române, Gheorghe 
Râdulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a avut la 8 oc
tombrie o intilnire cu președintele Republicii Orientale a Uruguayu- 
lui, Jorge Pacheco Areco Cu acest prilej reprexentantul guvernu
lui român a transmis șefului stalului Uruguayan un salut din par
tea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușoscu. Președintele Jorge Pacheco Areco a 
mulțumit călduros, declarind câ 
mis.

se simte onorat de salutul trans-

Prezidiu ui
C. C. al P. C. 

din Cehoslovacia
PRAGA

C.T.K.

LUCRĂRILE SESIUNIIApdNARII GENERALE a Ugandei

în tuisul convorbirii care a ur 
mat. desfășurată intr-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, șeful 
statului Uruguayan a spus că este 
bucuros de vizita delegației guver
namentale româno, de faptul că re
lațiile dintre cele două țări sînt 
bune, adăugind că personal va face 
lotul ca aceste relații să fie lărgite 
In viilor, în interesul reciproc. Pre
ședintele Areco a ținut să sublinie
ze că dezvoltarea relațiilor româno- 
uruguayene este favorizată dc fap
tul că ambele țări se orientează în 
același spirit în abordarea proble
melor conviețuirii internaționale, a 
colaborării reciproc avantajoase cu 
toate țările, indiferent dc sistemul 
lor politic si social. Ca și România, 
a spus el. Uruguayul acordă o ma
re importantă dezvoltării comer tu 
lui international, văzînd in ol o con-

tribulie la avansul economic și la 
bunăstarea popoarelor. La convor
bire a participat, de asemenea, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Uruguay. Victor Flores- 
cu.

în aceeași zi. grupele de lucru 
alcătuite din membri și expert! al 
delegației au purtat tratative cu re
prezentanți ai Comisiei de planifi
care și buget, Băncii centrale, Ca
merei do industrie și comerț. Aso
ciației exportatorilor uruguayeni, în
treprinderii de telefoane și electri
citate $1 ai Societății nalionale pen
tru petrol. în cadrul ședințelor s-au 
examinat modalitățile si mijloacele 
concrete de intensificare a schim
burilor comerciale între România și 
Uruguay.

9 (Agerpres). — Agenția 
transmite că la 8 octombrie 

la Praga a avut loc o ședință a Pre
zidiului C.C. al P.C.C. sub președin
ția lui Al. Dubcek, prim-secrctar al 
C.C. al P.C.C. Prezidiul a aprobat 
activitatea delegației cehoslovace la 
recentele convorbiri do la Moscova 
șl a hotărît ca în zilele următoare 
să fio elaborat un document care să 
formuleze sarcinile concrete princi
pale alo partidului în momentul do 
față.

A O N. U

ai R. 0. Vietnam

condamnă atacurile între- 
amcricanc 

dc coastă

că la 6 
ameri-

HANOI 9 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D Viet
nam a dat publicității o declarație 
In care
prinse de forte armate 
împotriva unor regiuni 
din R. D. Vietnam.

Declarația menționează
octombrie a. c. nave militare 
cane, acționînd sub protecția avia
tici. au deschis focul împotriva unor 
ambarcațiuni nord-vietnamezo aflate 
la gurile rîului Day din provincia 
Ninh Bînh. In aceeași zi cîteva nave

—© —

Fortificațiile

americane au bombardat Insula Hon 
Me din provincia Thanh Hoa. In ul
timul timp, nave militare ale S.U.A. 
au violat în repetate rinduri apele 
teritoriale ale R.D.V., au atacat am
barcațiuni și case de locuit de-a lun
gul coastei între Ninh Binb și Vinh 
Linh.

Guvernul R. D. Vietnam, se subli
niază în declarație, condamnă c« 
hotărîre aceste acte de escaladai e 
a războiului și cere ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt tuturor acțiu
nilor militare împotriva R. D. Viet
nam. să înceteze agresiunea în Viet
namul de sud, să-și retragă trupele 
de acolo, să recunoască și să încea
pă tratative cu Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

americano-saiqoneze
sub tirul patrioților
SAIGON 9 (Agerpres). — Unită

țile Frontului Național de Eliberare 
au lansat noi atacuri asupra pozi
țiilor deținute de trupele americ-ino- 
saigoneze în regiunea capitalei sud- 
vietnameză in Delta Mekongului și 
în regiunea septentrională .» Viet
namului de sud. La numai 47 kilo
metri de Saigon, patriotii au bombar
dat cu mortiere fortificațiile trupe
lor intervenționiste din provincia 
Long An. Concomitent, detașamentele 
F.N.E. au supus unui atac intens in
stalațiile militare ale inamiciloi am
plasate in Delta Mekongului, la 130 
kilometri sud-vest de Saigon, pre
cum și fortificațiile americano-saigo- 
neze din provincia Darlar.★

SAIGON 9 (Agerpres). — Decla
rarea stării de alarmă ca și ordinul 
dat trupelor de a fi gata de inter
venție confirmă știrile care au cir
culat aici despre o posibilă rebeliu
ne militară sau lovitură de stat.

Urmările 
cataclismului 

din nordul 
Benga unii

CALCUTTA 9 (Agerpres).
Darjeeling are aspectul unui 
conglomerat de blocuri de 
piatră și arbori dezrădăcina/i ■, 
orașul Coochbehar se ailă sub 
apă, iar la Poolbazar doar ci 
leva case din cele patru sute 
au rezistai inundațiilor, iar 
împrejurimile sini presărate 
de cadavre. Mai multe loca- 
lită/i sini complet izolate, pro- 
v iziile trebuind să lie parașu
tate. Silua/ia sinislralilor este 
și mai mult îngreunată de va
lul de frig ce s-a abătut asu
pra regiunii, iar ruperea con
ductei de petrol dintre Assam 

rafinăria de la Barauni a 
enin/ă cu pericolul contami

nării apelor potabile. Opera
țiile de ajutoare sini extrem 
de dificile.

CALCUTTA 9 (Agerpres)- 
Potrivit ultimelor știri trans
mise din Calcutta, aproxima
tiv 1 000 de persoane și-au 
pierdut viața ca urmare a 
inundațiilor catastrofale și a- 
lunecărilor de teren ce s-au 
produs în India, din cauza 
ploilor torențiale. Inundațiile 
au provocat ravagii mai ales 
in orașul Jalpaiguri, pe stră
zile căruia zac zeci de cada
vre.

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres. Nlcolae loncscu, transmi
te : LufȚărilo celei de-a 23-a sesiuni 
a Adunțril Generale a O.N.U. au în
registrat in ultimele zile un ritm in
tens, determinat de simultana dezba
tere care se desfășoară in Adunarea 
Generală și in toate comitetele prin
cipale ale acesteia.

In Comitetul juridic au început 
dezbaterile cu privire la raportul

cililor

SITUAȚIA DIN NIGERIA
Ritmul 

militare 
în 

a fost deocamdată încetinit 
— relatează corespondentul agen
ției United Press International. Bia- 
frezii opun o rezistență lot mai în- 
dirjită trupelor federale, inițiind 
numeroase ambuscade pe toate dru
murile ce duc spre Umuahia, ultima 
fortăreață importantă ce se mai află 
sub controlul biafrez, după peste 15 
luni de război. Tactica hărțuirii for
țelor federale în acțiuni de guerilă.

LAGOS 9 (Agerpres). 
desfășurării operațiunilor 
ale forțelor federale nigeriene 
Biafra

© —

practicată lot linii intens de tru
pele lui Odumegwu Ojukwu este în 
momentul de fată principala modali
tate de TezistențS a biafrezilor. Tot
odată, desfășurarea operațiunilor 
militare ale trupelor federale este 
îngreunată de condițiile naturale ale 
regiunii unde au loc luptele. Ofen
siva forțelor federale asupra Umua- 
hiei, considerată de observatorii po
litici iminentă dip momentul în care 
trupele federale ,au ajuns la numai 
2-1 km de această localitate, a fost 
inlîrziată. Observatorii se întreabă 
acum ddcâ această ofensivă va fi 
într-adevăr ultima etapă a războiu
lui
va marcă începutul unei îndelunga
te campanii de guerilă a biafrezi
lor.

comisiei do drept international, în 
care sînt prezentate rezultatele stu

dii codificare a normelor ju
ridice în vederea adoptării unor con
venții în domenii a căror semnifi
cație capătă noi valori în viata in
ternațională. cum sînt „relațiile din
tre state și organizațiile internatio
nal»'', „Succesiunea statelor" și al
tele.

In dezbaterile pe marginea acestei 
probleme a luat cuvîntul, alături 
de reprezentanții Canadei, Angliei, 
Franței, reprezentantul României, 
Gheorghe Secarin, care, după cum 
s-a mai anunțat, a fost ales raportor 
al Comitetului juridic.

KAMPALA 9 (Agerpres). — La 
Kampala și în alte localități au a- 
vut loc miercuri festivități consacra
te aniversării a 6 ani de la procla
marea independenței IJgandeL In 
perioada care a trecut de la dobin- 
direa independenței naționale, po
porul ugandez a obținut o serie de 
rezultate însemnate. Primul plan de 
dezvoltare economică și socială a 
Ugandei pe perioada 1961-1966 a 
(ost îndeplinit cu succes, iar în pre
zent s-a trecut la realizarea celui 
de-al doilea plan cincinal. A fost 
elaborat, do asemenea, un program 
de dezvoltare pe o perioadă de 15 
ani. Sectorul de stat în economie se 
consolidează, Iar in agricultură au 
luat ființă aproximativ 2 000 de co
operative.

Guvernul Ugandei acordă o aten-

lie deosebita lichidării analfabetis
mului. una din cele mal grele moș
teniri alo dominației colonialiste. 
Pentru necesitățile învâțămintului oii 
fost alocate fonduri care reprezintă 
aproximativ 20 la sută din bugetul 
do stal.

In domeniul politicii externe, U- 
ganda promovează o politică de nea
liniere, dc prietenie si consolidare 
a păcii. Guvernul ugandez acordă 
sprijin mișcărilor de eliberare națio
nală de pe continentul african, par
ticipă la activitatea O.U.A. si la ac
țiunile menite să asigure consolida
rea Independenței politice .și econo
mic» a statelor africane.

• —

ce macini! Nigeria, sau dacă ea

Japonia
a fost executat

Ciocniră violente
între demonstrant» și polițe

TOKIO 9 (Agerpres). — In capitala 
Japoniei, Tokio, la Osaka, Kyoto și 
în alte orașe au avut loc puternice 
manifestații studențești, la care au 
participat peste 15 000 tineri japo
nezi. In cursul ciocnirilor ce au a- 
vut Ioc între manifestant! și forțele 
polițienești, care au intervenit pentru 
a-i împrăștia, au fost răniți 413 «tu-

dențl și polițiști. Cea mai violentă 
ciocnire s-a produs în gara Shinjuku 
din Tokio, unde 3 500 de studenți au 
blocat 
portul 
litare 
toriul
de arestări.

calea ferată, boicotînd trans- 
carburanțllor spre bazele rai- 
americanc amplasate pe teri- 
Japoniei. Politia a operat 78

BELGRAD 9 (Agerpres). — La Bel
grad au luat sfîrșit tratativele eco
nomice iugoslavo-vcst-germane. S-a 
căzut de acord asupra sporirii schim
burilor dintre cele două țări. In noua 
listă de mărfuri, în baza căreia se 
va face schimbul în anul viitor, este 
prevăzută o sporire a exporturilor 
iugoslave de produse agricole. De a- 
semenea, un acord 
cheiat in legătură 
produse textile și 
ale Iugoslaviei.

similar a fost în- 
cu exportul de 
de îmbrăcăminte

Campania electorală din S.U.A

Războiul din Vietnam
tema principală abordată
de candidata la președinție

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Candidatul Partidului democrat la 
alegerile prezidențiale din S.U.A.. 
Hubert Humphrey, a repetat marii 
în fața reprezentanților presei- din 
Washington afirmația făcută în urmă 
cu o săptămină că dacă va fi ales 
președinte „va li dispus să oprească 
bombardamentele asupra Vietnamu
lui de nord", ca un „risc" pentru în
ceperea de negocieri de pace cu re
prezentanții R. D. Vietnam. Elemen
tul nou. după părerea coresponden
tului agenției Reuter ar fi că de 
această dată Humphrey nu s-a mai 
referit la acea parte din 
sa prin care condiționa 
bombardamentelor de un 
mergător dc reciprocitate 
R. D. Vietnam.

In timpul scurt care a
pină la 5 noiembrie cînd vor avea 
loc alegerile prezidențiale, războiul 
din Vietnam este tema principală 
abordată în discursurile celor trei 
candidați la președinția S.U.A. Can
didatul Partidului republican. Richard 
Nixon, deși a refuzat să-și exprime 
clar poziția in legătură cu războiul 
din Vietnam deoarece „dorește să 
nu aducă prejudicii poziției delega
ției americane la convorbirile de 
la Paris", a menționat totuși că dacă 
va fi ales președinte va acorda un 
rol mai marc aspectelor nemilitare 
ale conflictului. După cum relevă a- 
genția Associated Press, Nixon

declaratia 
încetarea 

semn pre- 
din partea

mai rămas

adept al „bombardamentelor limita
te", condilionînd oprirea lor do 
așa-zise măsuri de reciprocitate.

Cit privește pe cel de-al treilea 
candidat. George Wallace, acesta de
clară că dorește o reglementare pe 
calea tratativelor a războiului din 
Vietnam dar că în cazul cînd acestea 
ar eșua va urma sfatul consilierilor 
statului 
boiului cu 
venționale.

Războiul 
de altfel, 
institutului 
zînd întrebării 
tul care după dv. ar putea cel mai 
bine reglementa problema războiului 
din Vietnam — Humphrey. Nixon 
sau Wallace ?" 39 la sută dintre cei 
interogați s-au pronunțat pentru 
Richard Nixon, 25 la sută pentru 
Hubert Humphrey. 12 la sută pentru 
George Wallace iar 24 la sută au 
refuzat să-și exprime opinia.

major — continuarea răz- 
mijloace de luptă con-

din Vietnam 
și tema unui
„Louis Harris".

„care este candida-

Dezbaterile
din Adunarea

este

Națională franceză
PARIS 9 (Agerpres). — Corespon

dentul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: Adunarea Națională fran
ceză a continuat miercuri discutarea 
amendamentelor, în număr de peste 
250, adoptate de grupurile parla
mentare și depuse în vederea mo
dificării diverselor articole ale pro
iectului de lege guvernamental pri
vind reforma invătămintului supe
rior.

Votul asupra proiectului va inter
veni probabil in cursul nopții de 
joi spre vineri.

constituie, 
sondaj al 

Răspun-

LIMA 9 (Agerpres) 
vern militar al Porului a dat publi
cității un decret-lege prin care se 
anulează acordul încheiat între fos
tul guvern și compania americană 
„International Petroleum Company"

Acordul prevedea naționalizarea 
terenurilor petrolifere de la La Rrea- 
Parinas, pe care compania le exploa
ta încă din 1924 și ar constitui, po
trivit anentiei U.P.I . cauza răsturnă-

ni guvernului condus do Fernando 
Belaunde Terry.

Observatorii politici consideră insă 
că de fapt acest acord a fost doar 
un pretext folosit de autorii loviturii 
de stat. Ei au vrut să împiedice oi- 
ganizarea alegerilor în 1969 în care 
șansele ca partidul Alianța populara 
revoluționară americană fA.P.R.A.) 
de a obține victoria erau foarte 
mari.

Zbor simulai 
la Cape Kennedy

CAPE KENNED9 (Agerpres). — 
Cei trei cosmonauti care vor începe 
vineri ia bordul cabinei spațiale 
„ApoIio-70 o experiență spațială de 
11 zile au efectuat marți un zbor 
simulat, la sol, într-o machetă a 

Walter Schirra, unul din 
cosmonauti, s-a declarat 

de securitate
trei

No' nave cu perne de aer
NISA 9 (Agerpres). — La Nisa au 

fost date ^n folosință două nave cu 
perne de aer (aeroglisante) cu o ca
pacitate de 30 tone și care ating 
o viteză de 100 km pe oră. Acest 
gen de nave cu o deplasare rapidă 
este destinat transportului de per

soane în zonele cu circulație inten
să.

în prezent, în Franța se proiec
tează construirea unor nave simila
re de 200 tone, pentru transportul 
a mai mult de 300 pasageri și care 
vor străbate distanta dintre Nisa și 
Corsica într-o oră si jumătate.

cabinei.
cei 
mulțumit de condițiile 
și rezistentă ale cabinei.

în cazul in care zborul de 11 zile 
în jurul Pămîntului, se va desfășura 
fără incidente, este posibil ca 
mătoarea lansare a unei cabine 
acest tip să aibă drept obiectiv 
zbor în jurul Lunii.

ur-
de
uu

Violent incendiu 
la Khartum

încheiere? conferinței Interpolului
TEHERAN 9 (Agerpres). - Marii 

s-a încheiat la Teheran cea de-a 
37-a conferință anuală a Interpolu
lui. în cursul lucrărilor, care au 
durat o săptămină, participants au 
adoptat mai multe rezoluții în pro
bleme ca delicventa juvenilă, trafi
cul de stupefiante, identificarea vic
timelor în cazul unei catastrofe ae
riene, reglementarea vînzării arme
lor de fdc, protdrtia internațională 
a turiștilor, securitatea transportu
lui obiectelor de' artă etc. A fost 
ales, de ’ asemenea, noul președinte 
al organizației în persoana lui Paul 
Dickopf (Republidâ Federală a Ger

maniei). Secretar general al Inter
polului a fost reales Jean Nepote 
(Franța) pentru încă o perioadă de 
cinci ani.

KHARTUM 9 (Agerpres). — Un 
violent incendiu a izbucnit marți 
în capitala Sudanului. Aproximativ 
800 de clădiri au fost mistuite de 
flăcări. Nu s-au înregistrat victime. 
Circa 4 000 de persoane au rămas 
fără adăpost.

ce nu
30 cm
După

satelit de 
comunicații supus 
ultimelor verificări 
la compania Hu
ghes Aircraft din 
California. Sateli
tul emițind semna
le ce vor putea fi 
recepționate chiar 
cu antene 
depășesc 
diametru.
lansare — Ia înce
putul anului 1969 
— el va fl cel mal 
mare satelit de co
municații al lumii.
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KINSHASA 9 
mai puțin de 24 < 
nunlarea sentinței 
litar special, 
executat
— se anunță oficial 
congoleză.

In aceeași zi a avut loc o reu- 
i • a membrilor guvernului și ai 
co^ 'ucerilor partidelor politice, in 
cunul căreia președintele Mobutu a 
justificat respingerea recursului con
damnatului la moarte, deși îtj favoa
rea a interveniseră în repetate rin- 
duri autoritățile de la Brazzaville, 
capitala statului vecin, de unde fos
tul demnitar congolez, aflat în exil, 
revenise în urma asigurărilor că va 
beneficia de amnistia proclamată cu 
puțin timp în 
de grațiere a 
cum a afirmat 
ralul Mobutu,
MtîleJe aflat o dată în rebeliune 
armată contra țarii sale se pregătea 
să relanseze o a doua, un comandou 
al partizanilor săi ocupînd deja un 
cap de pod în capitala congoleză a 
do a zi după revenirea lui ia 
Kinshasa".

(Agerpres). — La 
de ore de ia pro- 

i tribunalului mi- 
Pierre Mulele a fost 

în zorii zilei de miercuri 
din capitala

urmă. Refuzul cererii 
fost determinat, după 
cu acest prilej aene- 
de faptul că Pierre

In

— •—
CONFERINȚA 0. N. U. 
PENTRU CIRCULAȚIA

RUTIERA
VIENA 9. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite i 
Conferința internațională a Organi
zației Națiunilor Unite p?< fu circu
lația rutieră îsi conținu 1 lucrările. 
In adrul alegerilor pentru nroanele 
de conducere, reprezentantul Repu
blicii Socialiste România, inu. Vic
tor Mateevici, director general în 
Ministerul Transporturilor auto, na
vale și aeriene, a fost ales ca unul 
din vicepreședinții conferinței.

fn grupele de lucru au început 
dezbaterile asupra propunerilor pre
zentate privind o apropiere între 
regulile, semnele și semnalele de 
circulație existente in țările membre 
ale O.N U.. participante la confe
rința.

Detențiune la... domiciliu

arestat 
din lo-

Matto 
a sur-

președintele Arthur da Costa e Sil
va ezită să ia o hotărîre de „muta
re disciplinară" care ar atrage după 
sine o reactivizare politică a Iui 
Janio Quadros.

Observatorii politici apreciază că 
măsurile luate împotriva fostului 
președinte (ales în 1961 cu cel mai 
mare număr de voturi înregistrat în 
istoria electorală braziliană) consti
tuie o eroare politică. Ei consideră

Sancțiuni, arest, domiciliu fortat 
nimeni nu putea să se pronunțe cu 
certitudine. De vinerea trecută lu
crurile au început să se limpezeas
că. Luni, o hotărîre a guvernului 
brazilian a pus capăt tuturor spe
culațiilor. Fostul președinte al Bra
ziliei, Janio Quadros, a fost 
la domiciliu, la reședința sa 
calitatea Corumba, statul 
Grosso. Această hotărîre nu
prins, dar a provocat o oarecare con
fuzie, avînd in vedere argumentele 
aduse în sprijinul ei.

Declarațiile politice ale fostului 
președinte prin care. în ciuda inter
dicției 
litice, 
Costa 
drept 
lui". Se știe că după lovitura mili
tară din 1964 și venirea la putere a 
lui Castello Branco, fostului preșe
dinte Janio Quadros i s-au rptras 
drepturile civice pe o perioadă de 
10 ani. El practic nu avea dreptul 
să facă nici un fel de declarații cu 
caracter politic.

Cu toate acestea, luni seara, Qua
dros a difuzat un manifest in care 
își afirma dreptul de a-și exprima 
părerea asupra situației politice în 
care se află țara, „dreptul de a fi 
jjn brazilian fără nici o limitare a 
cetățeniei sale". încă de vinerea tre
cută. ministrul justiției, Gama e Sil
va, a ordonat deschiderea unei an
chete asupra activității politice a 
fostului președinte. Deocamdată însă

de a desfășura activități po- 
critica regimul mareșalului 
e Silva, au fost considerate 
„o sfidare la adresa guvernu- după ce a cunoscut o uitarecă

lativă din 1961, data demisiei sale 
spectaculare din funcția de președin
te al republicii, la numai șapte luni 
după ocuparea fotoliului preziden
țial, Janio Quadros ar putea să pro
fite de rolul de victimă a guvernu
lui mareșalului Costa e Silva. Criza 
actuală ar putea lua proporții Unind 
seama de faptul că numeroși ziariști 
și oameni politici simpatizează cu 
fostul președinte, fiind revoltați de 
tratamentul la care actualul regim 
militar il supune pe Quadros. Deja 
din punct de vedere juridic detențiu
nea la domiciliu impusă fostului pre
ședinte a provocat o polemicei. De
cretul ministrului de justiție se fon
dează pe dispozițiile .actelor insti
tuționale”, proclamate de fostul pre-

re-

ședințe, mareșalul Gasletio nranco. 
Or numeroși juriști consideră acest 
decret drept neconstitulional, întru- 
cit textele pe care se sprijină au 
expirat automat in martie 1967 o 
dată cu intrarea în vigoare a noii 
constituții, după învestitura mareșa
lului Costa e Silva.

Alti juriști sînt de 
Quadros a violat 
special al cetățenilor 
turile politice, prin 
actualului regim în cadrul unor in
terviuri acordate presei.

Guvernul brazilian a sancționai
această „nesupunere" pentru a nu 
crea un precedent. Nemulțumirile
față de actualul regim au luat am
ploare. Or. o ezitare in „cazul Qua
dros" ar ti riscat să dea glas și ai
lor personalități ca fostul președinte 
Juscelino Kubitschek private 
drepturile lor politice, ceea ce 
risca să agraveze și mai mult 
tuațla internă braziliană.

Hotărirea drastică împotriva 
Janio Quadros se înscrie în seria 
de măsuri adoptate in ultimul timp 
în Brazilia, care vizează înăbușirea 
oricărei opoziții. Dizolvarea „Fron
tului Lărgit" al opoziției creat de 
fostul guvernator Carlos Lacerda, 
rear tivizarea tribunalelor militare 
care anchetează activitatea diverse
lor personalități politice din Brazi
lia vin să confirme că redemocra- 
tizarea tării rămine încă un dezi
derat.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani

părere ca Janio 
totuși statutul 
lipsiți de drep- 
criticile aduse

de 
ar 
si-

lui
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