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Valea Jiului

Depoul Petroșani, la sfîrșit de tri
mestru și început de primăvară

al Suediei, Tage Erlander,
în județul Suceava

(Agerpres). — 
de-a doua zi a 
noastră pi Imul

Er
au

Printre exploatările miniere 
din Valea Jiului care în anul 
trecut au beneficiat de însem
nate fonduri de investiții, desti
nate dezvoltării capacităților de 
produc lie, se numără și mina 
Lonea Măsurile luate privind 
centralizarea producției și-au do- 
ved.t eficienta, iar dotările so- 

asemenea. însemnate fonduri, au 
determinat o îmbunătățire sub
stanțială a condițiilor de muncă 
ale minerilor. In aceste împre
jură! pe deplin conșiienti de 
sarcinile sporite ce le revin, mi
nerii inqinerii și tehnicienii a- 
cestei exploatări s-au angajat ca 
în cursul acestui an să extragă 
peste sarcinile de plan o can
titate de 5 000 tone de cărbune, 
caro se adauqă la creșterile de 
nrodnctie ce le cunoaște mina 
fată do anul trecut.

Cu toate eforturile depuse de 
mineri și conducerea tehnică a 
'xploalării. o seamă de greutăți 
iu influențat însă neqativ reali
zarea sarcinilor de plan în u- 
nele abataje. Dar. alături de 
cauzele obiective (lipsa de efec
tiv. desele laminări în straiele 
■ie cărbune, deschiderea unui a- 
batai ale cărui rezerve nu au 
corespuns celor preconizate 
etc.). în activitatea desfășurată 
in trimestrul 1 au existat și lip
suri do naturii subiectivă cere, 
or: n ir-o orqanizare mai judici- 
->a-' i locurilor de muncă, pu
tea i fi evitate. Fostul sector 11 
a încheiat luna martie cu un 
rezultat contrar așteptărilor. Ce
le două tone de cărbune cu 
care briqăzile de aici au depă
șit sarcinile de plan nn reîlectă 
nici pe denarte rezervele de 
care dispun minerii. In aceeași 
situație (cu planul lunii mar
tie sau al trimestrului realizat 
fn u'Hmele zile) s-au mai aflat 
sl alte sectoare. Bunăoară. în 
lata rh 25 mart:e fostul sector 
f avea. fată de sarcinile de plan. 
-> rămînere în urmă de peste 
l 000 tone. A fost necesară in
tervenția comitetului de partid 
al minei care a analizat opera
tiv situația acestui sector, mo- 
bili’;nd colectivele bripăzilor. 
astfel încîl nînă în ziua do 31 
martin rSmînerea in urmă a fost 
recuperată.

In actuala orqanizare. zonele 
noi înființate cuDrind o sferă 
mai larqă de activitate. Un in
giner care răspunde de activita
tea brigăzilor pe un schimb nu 
va untea cuprinde toate locu
rile do muncă, acestea aflîndu-se 
’a distante mari unele de altele, 
fn fala acestei situații. în mod 
mplicit crește răspunderea 
maiștrilor mineri principali si 
a maiștrilor mineri, care vor tre
bui să desfășoare o activitate 
mult mai susținuta suplinind 
inginerul șef de schimb. După 
cum ni s-a relatat atît de către 
inginerul șef al minei cît și de 
către factorii de conducere ai 
actualelor zone, in această di
recție a creșterii responsabili
tății maiștrilor fată de sarcinile 
ce le au. sînt multe de făcut. 
De aceasta ne-am convins de 
dtiel analizind cauzele rămîne- 
■ lor în urmă ale unor brigăzi,

cauze pe care le redăm mai jos :
Brigada condusă de minerul 

Aurei Marian, de la fostul sec
tor IV. (sector care a înregistrat 
în primul trimestru al anului 
un minus de peste 4 000 tone 
de cărbune), a rămas sub sar
cinile de plan pe luna ianuarie 
din cauza montării greșite a ar
măturilor, fapt ce a necesitat e- 
fecluarea unor lucrări suplimen
tare. Deci, risipă de timp (și de 
energie) datorită nesupraveqhe- 
rii lucrării.

Brigada minerului Aurel Moi- 
siu. de la fostul sector II, a ră
mas în luna februarie sub plan 
datorită faptului că șeful de bri
gadă, nou in această îuncție, nu 
a fost suficient îndrumată Ia lo
cul de muncă.

Astfel de exemple mai pot fi 
enumerate. La brigada lui Gheor- 
ghe Dănășel. în luna martie 
nu s-a efectuat o plasare com
pletă, minerii din brigada lui 
Ion Pantea au ieșit din direcție 
cu cca. 1 metru, fapt ce a im
pus rectificarea lucrării; șefii de 
brigadă Vasile Grozavu, Gheor- 
ghe Dănășel, loan Stan, Gheor- 
ghe Ennică. Nicolae Nedelcu șl 
alții, conform rapoartelor făcute 
de conducerile fostelor sectoare, 
nu și-au realizat sarcinile dato
rită lipsei de răspundere pentru 
îndeplinirea planului. Cauze care, 
implicit, atraq după sine și răs
punderea maiștrilor mineri prin
cipali și a maiștrilor mineri.

In creșterea răspunderii aces
tor factori, sarcini deosebite re
vin și comitetului de partid al 
minei, organizațiilor de bază ale 
actualelor raioane. Dacă toți 
maiștrii își vor orivi cu deplină 
seriozitate atribuțiile lor. nea
junsurile de pînă acum vor fi e- 
liminate — ne-a declarat prin
tre altele tovarășul Andrei Col- 
da, secretarul comitetului de par
tid pe mină. Maistrul miner îsi 
poate îndeplini aceste atribuții, 
preocupindu-se îndeaproape de 
orqanizarea si îndmmarea lucru
lui în abataje, de impunerea li
nei discipline ferme la fiecare 
loc de muncă. Cele mai multe 
abateri de la disciplină s-au ma
nifestat tocmai in sectoarele ră
mase în urmă. Sectorul IV. de 
exemplu, a inreqistrat în trimes
trul T cel mai mare număr de 
absențe nemotivate și învoiri, 
datorate în mare parte... îngădu
inței maiștrilor.

Pentru combaterea indiscipli
nei. pentru crearea unui climat 
de muncă sănătos, prielnic în
trecerii ce s-a declanșat între 
brigăzi, trebuie să manifeste mai 
multă preocupare atît comitetul 
de partid al minei cît și con
ducerea tehnică a celor două 
zone, dar mai ales personalul 
mediu tehnic a cărui răspunde
re crește în mare măsură. Prin 
aportul sporit pe care-1 pot a- 
duce maiștrii mineri, mina Lo- 
nea. cu actualul potențial teh
nic și uman, va putea raporta 
pînă la finele lunii aprilie re
cuperarea restanțelor și îndepli
nirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

I. MUSTAȚA
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U.R.U.M. Petroșani : In ate
lierul de montare a stîlpilor 
hidraulici, lăcătușul Victor Ni- 
tă 
tie

etaloneoză cu mare aten- 
ventilele de siguranță.

Foto ; V. ONOIU

Fruntaș in producție, Depoul de locomotive C.F.R. Petroșani 
se bucură, de mai mulți ani de zile, de reputația unei unități 
economice bine gospodărite.

Succesele obținute în realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan de către harnicul colecții al depoului se daloresc bunei 
întrețineri și utilizări a parcului de locomotive, preocupării pen
tru calificarea și ridicarea nivelului de calificare a muncitori
lor, grijii permanente față de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Cu privire la aceste probleme, am avut o convorbire cu 
tovarășul Elemer Martin, șeful depoului de locomotive.

9 Cu ce rezultate ați în
cheiat primul trimestru 
al anului 1969 ?

— Deși în primul trimestru al 
anului am avut de înfruntat 
greutățile unui anotimp foarte 
friguros, rezultatele obținute în

INFORMAȚIA ZILEI
EXCURSII

i Filiala Petroșani a O.N.T., 
ne informează asupra excur
siilor pe care le va organiza 
pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului in zilele de 1, 
2, 3 și 4 mai a.c. in împreju
rimile municipiului și în ta
ră.

Petroșani — Tg. Jiu —- Tis- 
mana, cîte o zi, în 1, 2,4 mai. 
Costul 59 leî?

Petroșani 
zi, în 1, 2, 
lei.

Petroșani 
liasi — Tr. 
culane 
teg — 
(1—2 mai). Prețul 148 lei.

Petroșani — Tg. Jiu — 
Vîlcea — Sibiu — Sebeș 
Simeria — Petroșani, două 
zile (1—2 mai). Prețul 184 
lei.

Petroșani — Caransebeș — 
Timișoara — Arad — Deva 
— Petroșani, două zile (1—2 

^^nai). Costul 195 lei.

De asemenea, se vor or
ganiza excursii la cabanele 
Rusu, Straja, Cîmpu lui Neag, 
Lunca Florii.

Pentru toate aceste ex
cursii, în care se va pleca 
numai cu autocare și a’ 
buze. înscrierile se fac cit 
mai urgent la sediul Agen
ției O.N.T. Carpati din Pt>- 
troșani.

îndeplinirea sarcinilor de plan 
dovedesc dorința fierbinte ca, 
sub conducerea organizației do 
partid și cu sprijinul comitetu
lui sindicatului și U.T.C.. co
lectivul nostru să întîmpine a 
XXV-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al X-a al 
partidului cu succese deosebite.

Astfel, planul de producție pe 
primele trei luni ale anului 
1969 a fost îndeplinit în pro
porție de 106,7 la sută, produc
tivitatea muncii a fost depășită 
cu 9.6 la sută, iar la prețul de 
cost s-au obținut economii 
valoare de peste 300 000 lei.

Consumul specific a fost re
dus față de norma tehnică ad
misă, cu 12 la sută, economisin- 
du-se în acest fel 855 tone de 
combustibil convențional cu ca
re se pot remorca 216 perechi 
de tronuri pe distanța Petro
șani — Simeria.

La obținerea acestor rezultate 
a - contribuit întregul colectiv al 
depoului, dintre care amintesc pe 
mecanicii Pavel Revilea, Grigo-

în

— Sibiu, cîte o
4 mai. Costul 89

— Tg. Jiu — Fi- 
Severin — Her- 

— Caransebeș — Ha- 
Petroșani, două

PE SPRINCEANĂ
In comerț se vorbește că 

toii client» sint egali in fata 
vinzatoruiui. Adică toti tre
buie serviți cu aceeași ama
bilitate și solicitudine indife
rent că ei sînt cunoscuti sau 
necunosculi. Din lipsa pro
belor care să contrazică re
gula, credem că intr-adevăr 
așa se petrece in realitate. 
Cind un vînzător servește 
preferential, avem toate mo
ți vele să-l suspectăm de ne
cinste profesională.

Era seară cind doi cetă
țeni au intrat să cumpere 
pline de la unitatea nr. 133 
din Petroșani. Bineînțeles că 
au dorit, ca orice om de alt
fel, din cea mai proaspătă. 
Cererea lor a fost întîmpi- 
nată de vin2ătoare cu un 
răspuns laconic : „N-avem
decit veche" urmata de o ri
dicare neputincioasă a ume
rilor și o demonstrație con
cretă din care reieșea fără 
echivoc faptul că pîinea e 
veche. Pînă aici, laptele sînt 
normale.

Dar n-au ajuns cei doi 
cumpărători la ușă cind alji 
cîtiva oameni, care așteptau, 
au fost serviți cu piine 
proaspătă. Minune? Poate, 
dacă socotim că a scoate de 
sub tejghea pline proaspătă 
este o minune. Zîmbete, cu-

Jurnal citadin
vin te amabile, mă rog. ca in
tre cunoscuti. Văzind aceas
tă schimbare, cei doi s-au 
întors și au solicitat piine 
similară aceleia care era 
„pitilă* <.ub tejghea. Dar s-a 
inlimplat o nouă minune: 
vinzătoarea s-a încruntat 
brusc, i-a repezit in așa fel 
incit cei doi clienli au tăcut 
mile și au plecat intrigați de

acea atitudine necuviincioa
să.

Mai multe cuvinte pot de
fini acest fapt petrecut în 
ziua de 14 martie a. c. ora 
20,40 la centrul de piine nr. 
133 : favoritismul, sprinceana 
etc. Sau, cum spuneam mai 
sus, putem avea bănuiala că 
acolo se primesc unele „re
compense" în schimbul pli
nii proaspete. Ba mai mult; 
putem crede că acesta e un 
obicei înrădăcinat, că ar mai 
exista și în alte unități. Sînt 
motive caro ar putea să în
demne O.C.L.-ul la suprave
ghere și la o mai intesă mun
că educativă cu vinzătorii 
cărora li se cere un plus de 
amabilitate și corectitudine. 
A vinde „pe sprinceană" es
te un fapt distonant in viața 
noastră socială, jignitor prin 
disprețul manifestat fată de 
om. Iată pentru ce trebuie 
extirpat prin măsuri severe.

T. SPATARU

zile

R.

Raliul 
Banatului
Filiala Timișoara, a Auto

mobil clubului român, a or
ganizat ieri și astăzi „Raliul 
Banatului" la care participă 
aproximativ 80 de echipaje. 
Din Petroșani concurează e- 
chipajul compus din Alexan
dru Roșeanu și Eugen Biră 
pe o mașină „Dacia 1100". 
Azi dimineață participant» la 
raliu au trecut prin oraștil 
nostru. y

-

/mi plac știrile proaspete 
ca rouă. Diminețile — 
înainte de a urca ser

pentina către institut — mi-am 
făcut o obișnuință din a da o 
riită pe la chioșcul de la în
crucișarea străzilor din jos de 
cămin, și a lua ziarul abia des
prins de tamburii rotativei. II 
desfac, nerăbdător, și-mi arunc 
o
P

■hii peste ceea ce se intim- 
ă în jurul meu si in lume...
Deunăzi, r înduri le parcurse in

ftgă îmi vorbeau de un verită
ți
tcțri ai șantierului 1 din cadrul 
Grupului de șantiere Valea Jiu-

I record: harnicii construc-

-1 <
&

E iarăși primăvară. O simt și copiii din cartierul Co- 
roești — Vulcan, ieșiți în număr mare la joacă.

Foto : C. MIHAI

Un nou tip de ventilator 
în circuitul de aeraj

Pe linia modernizării cons
trucției de mașini miniere 
și asimilării de noi utila
je cu indici funcționali su
periori, colectivul de cerce
tători din cadrul Statiei de 
cercetări pentru securitatea mi
nieră din Petroșani. în cola
borare cu U.P.C.M.H., a termi
nat proiectul unui ventilator 
pneumatic menit să îmbunătă
țească aerisirea fronturilor dc 
lucru din subteran.

Ventilatorul pneumatic cu 
diametrul de 500 mm, realizat 
în fază de prototip de către u- 
ziha „UNIO" Salu Mare, a fost 
deja experimentat la mina Lu- 
peni. In afara urmăririi com
portării în exploatare, s-au de
terminat curbele caracteristice 
ale ventilatorului pe un ștand 
tubular, amenajat la mina.

Rezultatele obținute s-au cen
tralizat. iar lucrarea elaborată 
a fost înaintată forului tutelar.

In editura politică a apărut:

Statutul Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica 

Socialistă România
112 pas 0.50 lei

re Draqomir și Emil Haidu, iar 
din sectorul de reparații pe 
loan Bălrin. Nicolae Cazan, 
Constantin Iliuță și alții.

9 Cunoscind preocuparea 
partidului și stahildi 
nostru pentru moderni
zarea transportului pe 
calea ferată, ce ne pu
teți spune în legătură 
cu ridicarea nivelului 
de calificare a perso
nalului depoului în 
perspectiva trecerii in
tr-o măsură lot mai 
mare la remorcarea 
trenurilor cu locomoti
ve Diesel ?

lumina saroinilor imedja- 
depoul nostru au f<pst 

pînă în prezent, la ța-

— In 
te, din 
trimiși, . ...
lificarea pentru conducerea lo
comotivelor Diesel 8 mecanici.

La cursurile organizate in u- 
niitate, fără scoaterea din produc
ție, au fost calificați in două 
serii 18 ajutori mecanici și 15 
fochiști. In curînd începem un 
nou curs cu 15 fochiști.

Aceeași grijă se manifestă fa
ță de specializarea meseriașilor 
necesari întreținerii locomotive
lor Diesel. In prima clapă au 
fost trimiși la specializare 14, 
urmînd ca în etapa imediat ur
mătoare să mai trimitem 16 me
seriași.

Bineînțeles, preocuparea pentru 
calificarea și specializarea ner- 

I. DAVID

SUCEAVA 12 
Simbătă, in cea 
vizitei in țara 
ministru al Suediei. Tage 
lander. împreună cu solia, 
plecat cu un avion special în- 
tr-o călătorie în nordul Moldo
vei. împreună cu premierul sue
dez au plecat ministrul afaceri
lor externe, Torsten Nilsson, si 
celelalte persoane oficiale sue
deze. In călătoria lor, oaspeții 
sînt însoțiți de Pompiliii Maco- 
vei, președintele Comitetului do 
Sl t pentru Cultură șl Artă. 
Eduaijl Mezincescu, ambasadorul 
României la Stockholm, și Tu
dor Jianu directorul Protoco
lului din M.A.E.

Sosiți in oraș. oaspeții au 
luat cunoștință de noile con
strucții industriale și social-cul- 
turale. care au transformai ra
dical vechea așezare suceveana.

Următorul obiectiv Vizitat în 
acest județ — mănăstirea Pulna, 
prima ctitorie a domnitorului 
Ștefan cel Mare — prilejuiește 
evocarea unor momente impor
tante din istoria secolelor XV - 
XVII a poporului nostru.

După ce a semnat în cartea 
de onoare, primul ministru Tage 
Erlander și-a exprimat satisfac
ția de a fi putut cunoaște ne
mijlocit acest vechi așezăm»)*, 
care atestă glorioasa istorie a 
națiunii române, tradițiile bo

qate ale culturii și artei din n- 
ceastă parte a țării.

Cllitoria familiei Movlloștllor, 
mănăstirea Sucevlța. a prilejuit 
un nou popas în călătoria oas
peților suedezi prin nordul Mol
dovei. Biserica mănăstirii, con
struită în urmă cu aproape pa
tru secole, și muzeul de obiecte 
de cult de mare valoare artis
tică au fost apreciate de oas
peți ca adevărate bijuterii de 
artă.

Aceleași profunde 
prilejuit și vizita la 
Moldovița. important 
cultură în secolele 
rare și-a recăpătat forma oriql- 
nala de odinioară în urma lu
crărilor de restaurare efectuate 
între anii 1954 și I960.

In drum spre Suceava a fost 
vizitată si mănăstirea Voronet, 
o altă ctitorie a lui Ștefan cel 
Mare vestită prin picturile șl 
elementele decorative oriqinale, 
do mare valoare istorică și so
cială.

Vizita in județul Suceava s-a 
încheiat printr-un dineu oferit 
de președintele Consiliului popu
lar județean. Emil Bobe, cu so
ția. In limoul dineului, preșe
dintele Consiliului popular șl 
premierul suedez au toastat pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între cele 
două țări și popoare.

impresii a 
mănăstirea 
focar de 

XV—XVII,

• ••

IUI
Simbătă a avut loc plenara co

mună a Comitetului Central al 
U.T.C. și a Consiliului U.A.S.R.. 
la care au participat și membrii 
Comisiei centrale de revizie a 
C.C. al U.T.C. și ai Comisiei de 
cenzori a U.A.S.R.. conducerile 
publicațiilor U.T.C. și emisiunilor 
de tineret de la radioteleviziune.

La plenară a participat tova
rășul Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut și a adop
tat Chemarea Comitetului Central 
al U.T.C. către organele și or
ganizațiile U.T.C.. către toți ti
nerii tării, cu privire la cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Ro-

mâniei de sub jugul fascist.
In cadrul plenarei au fosl dis

cutate unele probleme privind 
pregătirea și desfășurare < celei 

’ de-a 7-a Conferințe a U.A.S.R., 
care se va desfășura intre 16 șl 
18 aprilie a. c. a fost dezbătut 
proiectul de Statut al Uniunii 
Asociației Studenților din Româ
nia. care urmează să fie supus 
Conferinței spre aprobare.

In cadrul lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin.

Consiliul U.A.S.R. a dezbătut 
și aprobat Raportul de activitate 
ce urmează să fie prezentat Con
ferinței.

(Agerpres)

Lingă palmele calde
care ridică orașul
li» au ridicat blocul G 10 — 
una din frumoasele clădiri in 
șirag, de lingă arenă — în nu
mai două luni și o săptămînă, 
cu 80 de zile înainte de terme
nul prevăzut. Și nu trebuie omis 
că zorul cel mare al lucrului se 
desfășurase pe ger și zăpadă.

Cum pe „meșterul" Nicolae 
Sasu, șeful șantierului Petroșani 
ii știam — fiul său mi-e coleg 
de facultate — mi-am pus în 
gind ca, într-una din „ferestre
le" libere dintre 10 și 12, să-l 
vizitez acolo unde 
ridică un alt bloc.

oamenii lui

/a sediul din zXeroporl al 
. lotului, dau de muntele 
de om cunoscut. Mă în- 

timpină cu un suris larg, între- 
bînd ce vînt de primăvară nă
bădăioasă mă aduce... li spun 
păsul și...

Iarna nu ne-a găsit ne
pregătit. Frontul pe care-1 asi
gurasem din timp și toate cele 
necesare aduse pe șantier au 
făcut ca „recordul" să poală 
fi posibil. Conducerea grupului

ne-a ajutat mult. Meritul mare 
este Insă al constructorilor.

Pentru o clipă mă încălzesc 
mîndria și bucuria de pe chipul 
dinaintea mea.

— Știi care este grija deose
bită a „băieților" mei în prag 
de iarnă ? Să aibă racordat la_ 
centrală blocul pe care-1 ridică, 
să fie cald ca vara în încăperi, 
și lucrul iese bun, de ialitate.

Omul din fața mea vorbește 
mai departe de cele 146 apar
tamente predate in acest tri
mestru de constructorii șantie
rului 1, ceea ce reprezintă nu 
mai puțin de 37 la sută din 
numărul de apartamente prevă
zute a se finisa în anul curent, 
despre faptul că și-au depășit 
prevederile și la planul valoric, 
realizând aproape 26 la sulă din 
angajamentul anual. Cifre, ci
fre... Dar cite strădanii nu stau 
in

— Intîmpinăm și unele greu
tăți care ne stînjenesc... Unele 
amplasamente nu-s predate la 
timp, periclitind planul. 417 a- 
partamente viitoare sînt in a- 
ceaslă situație... Avem. însă, 
certitudinea că și aceste dificul
tăți vor fi înlăturate pe parcurs.

Zărim cițiva „ortaci" ai meș
terului zidar Dumitru Roșu. Șe- 
iul de șantier ii laudă. Simt că 
toți îmi sînt dragi. Și Marin 
Rădulescu, și Nicolae Mililaru, 
și Dumitru Ardeleanu. și Ște
fan Kadar. Șantierul i-a crescut 
și pe destoinicii 
duși de Dionisie _
Sturz.u, Gheorghe Crăciun... Ca 
și pe parchetarul Constantin Io- 
van, pe mozaicarul Dumitru 
Negoifă. pe timplarul loan Ru- 
dărcanu. Ei sînt doar cîtiva din 
aceia care în 1969 vor cons
trui depozitul de mobilă și blo
cul M 2 cu 40 apartamente, cre- 
șa și grădinița din Aeroport, 
căminul muncitoresc pentru 
300... necăsătoriți, blocurile — 
5 la număr — cu grad diferen
ția de confort, stafia dc repa
rații auto Livezeni.

zugravi con
fine Grigore

miezul acestor cifre...
j eșim in plin șantier. Ză- 
I rim oamenii cum lucrea

ză la fațade, amenajări 
exterioare, canalizări, djumurk 
alei...

JJ) ărăsesc șantierul cu mul- 
furnire in suflet. Clădi
rile vor crește. Și oame

nii.
Orașul viitor, tot mai frumos, 

va păstra, undeva, căldura pal
melor celoi ce-1 înalță azi.

Iuliu POP
student

Documentar PRIVIND
PRIN POARTA OEȘERfUlOI
La frontiera dintre Senegal și 

Mauritania, un orășel puțin cu
noscut de lume deschide poarta 
spre o tară tristă — deșertul. 
Din acest punct se deschide 
imensitatea nisipurilor galbene 
și cenușii, presărate cu insulițe 
do copaci firavi și mărăcini. In 
Sahara rezistă numai plantele 
cele mai simple care pot suporta 
arșița de la amiază, frigul din 
timpul nopții și seceta îndelun
gată. Lumina strălucitoare a 
soarelui. căldura. ariditatea 
opresc dezvoltarea microbilor 
infecțioși. Bolile sînt rare. De 
obicei ele sînt provocate de 
căldura soarelui sau de apa po
tabila infectată. Se întîmplă ca 
localnicii să se îmbolnăvească 
de pneumonie pentru că nu s-au 
îmbrăcat suficient de călduros o 
dată cu venirea nopții sahariene 
înstelate. Adesea, pe locurile 
mai înalte mercurul torraome- 
trului coboară in timpul nopții 
sub zero grade. O dată cu ră

săritul soarelui temperatura ae
rului se ridică pînă la plus 45 
grade, iar pămintul se încinge 
pînă la 70 gtade. Asemenea 
schimbări brusce nu sînt supor
tate nici chiar de stânci care cra
pă și se sparg in bucăți.

După câteva ore de mers greu 
prin deșert ajungi la Nouakchott 
— orașul campion, cum îl nu
mesc locuitorii săi deoarece s-a 
ridicat numai in zece ani ca un 
simbol al independenței Maurila- 
niei. Orașul a fost construit pe 
un loc pustiu la intersecția a 
doliu regiuni economice ale tării: 
nordul nomad și bogat în zăcă
minte minerale si sudul agricol. 
Nouakchott este așezai și în 
apropiere de regiunile unde se 
află bogății minerale și do por
tul Dakar, care are și acum tin 
rol important in aprovizionarea 
țării ou materiile primo nece
sare si produse alimentare. Clima 
orașul Nouakchott este, datori la 
apropierii oceanului, suportabilă, 
„Suportabilă" in ghilimele. Cu

vîntul „nouakchott* înseamnă 
de fapt — „locul bintuil de vîn- 
turi".

Furtunile de nisip sint un fe
nomen obișnuit la Nouakchott. 
Ele izbucnesc pe neașteptate ri
dicând nori de nisip galben care 
întunecă complet razele lumi
noase aâe soarelui. El îți intră 
în qură, oclu, usucă pielea, pă
trunde în locuințe.

Nouakchott se dezvoltă rapid. 
Numărul locuitorilor lui a depă
șit deja 20 000. In centrul capita
lei se află deja diferite ministe
re, instituții și licee. Ceva mai 
departe se înaltă clădirile băn- 
cilbr și ambasadelor, precum și 
locuințele funcționarilor superi
ori. comerciantilor, diploma iilor. 
Oamenii simpli locuiesc, în cea 
mai mare parte, in suburbia ora-

B. H.
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! a Bale More. în Arhivele 
Statului, unde se află o colec
ție de cărți vechi do valoare, 
cercetătorii au descoperit 
manuscris intitulat 
creștinească* care 
anul 1769.

Cartea, începută 
minată din cine s' 
de către 
fan Finsoșleanul 
conține c

un
. ’ 1 I I ■ ■ ■ • ’

datează din

pentru
gospodină va

■■■■■■■■■■■■■■■■

Spre deosebire de con-

tari ale unor
I

faptele fac să cunoaștem ceea ce

sufletele mari știu cită glorie este înNumai
CULINARA

sînt călăii care te omoară încet, ca

cu el.
Numai

se înlîmplă în 
do la începu-

fără 
nu- 

pra- 
așa-

M:nili. in vîrstă de 26 
tehnician specialist în

oameni iluștri

■■■■■■■■■■■■■■■■

MILITARĂ

-JL.

FIRE DE NISIP

AAAAAAA• Meseria dentistului e grea, 
fiindcă el are de-a face numai 
ni qură-cască.

* Dacă leneșul mai mult 
alearqă, de ce e leneș ?

* Răsuflarea li se poate tăia 
?i fără cuțit.

dar netc-T- 
jtic ce cauze 

matainurcscnul Șlc- 
din Giscșli» 

- seric do Însemnări 
Interesante alo celui ce a în
ceput-o. cît și alo fiilor cel - 
toni, după țoale probabilități
le consăteni ai săi.

Volumul prezintă un deosebit

Izvoare 
de cercetare 
și cunoaștere 
a dezvoltării 
limbii noastre 
literare
interes prin aceea că în pagi
nile lui putem citi, după o co
pie fi primei ediții cunoscute la 
noi In tară și pe care ne-a lă
sat-o tipograful Petru Bart din 
Sibiu, cunoscutul roman „Ale
xandria" ce tratează istoria îm
păratului Alexandru Macedon.

însemnările ce cuprind o pe
rioadă de peste o sută de ani 
_ 1769—1888 —, copia istoriei 
lui Alexandru Macedon, precum 
și numeroase legende din volu
mul amintit, constituie noi ele
mente de cercetare și cunoaș
tere a dezvoltării limbii noas
tre literare, a scrierii în limba 
romană șl a continuității aces
teia, știut fiind faptul că vo
lumul este scris după ce cu un 
veac în urmă — prin secolele 
XVI—XVII — în această parte 
a țării apăruseră primele tra
duceri de texte în limba ro
mână.

l
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Maxime și cage-

-ILEMON — Nu uita niciodată că ești om.
LA ROCHEFOUCAULD - Acei care se consacră în prea 

mare măsură lucrurilor mărunte devin neputincioși fa
ță de cele însemnate.

' A BRUYERE - Oamenii doresc mai presus de orice să-și 
păstreze viața și pe ea o irosesc îndeosebi.

' AVATER — Păziți-vă de omul care găsește că totul 
bine, sau că totul e rău și feriți-vă și mai mult de 
care e indiferent la toate.

CHILON - Nimic nu e moi greu decit a te cunoaște 
tine însuți : amorul propriu mărește în fața ochilor noș
tri moi mult o'ecît trebuie, meritul ce-l avem.

-SCHIL - Conștiința e o făclie, 
și un judecător neadormit, pe 
totdeauna

MOLiERE - 
sîntem.

‘ENELON - 
a fi bun.

N. IORGA - Viciile • 
o sabie neascuțită.

PLUTARH - Măsura vieții omului nu stă în lungimea ani
lor, ci în buna întrebuințare a ei.

LAPLACE - Ceea ce cunoaștem e puțin lucru ; ceea ce 
nu știm e neînchipuit de mult.

PLATON - Educația este cel mai frumos dar pe care-l 
poate dobindi omul.

ROUSSEAU - Sînt mii de premii pentru discursurile 
frumoase, nici unul, însă, pentru faptele frumoase.

PETRARCA - Prefer un om fără cunoștințe literare, cu
noștințelor literare fără om.

CORNEILLE - Dragostea nu e decit plăcere, onoarea e 
datorie.

GOETHE - Cînd greșesc, bagă de seamă oricine ; cînd 
mint. nu.

KANT - Nu te plinge că ești strivit, dacă te-ai făcut 
vierme.

care luminează
care omul îl poartă în-

© Zilele se împart In lucră
toare, sărbători șl... fripte.

9 Deschid fereastra nu 
să Intre aer ci ca să-l înlocuiesc 
pe cel dinăuntru.

• Și totuși, cele mai mari 
nete le semnează nu profesorul 
ci.. ospătarul.

• Uneori dieteticienii se răz
bună pe lapte și atunci II fac- 
praf.

Mircea MUNTE ANU

r FOILETON

„AICI 
SIM.
AICI
RĂM1NI

Acum, sfi vă spun drept, mi 
s-a mai întîmplat mie să fiu 
confundat cu altcineva, dar ni
ciodată nu m-am gîndit că aș 
putea n luat vreodată drept 
un„. mareșal bătrin sau un 
șoarece cu coadă lungă și sub
țire. Nu per.tru că eu, de obi
cei, port doar costum 
fără epoleți și eghileti, 
pentru că aș fi lipsit __ ... 
drăzneala și pasiunea pentru 
cărți a micuțului rozător. Nu 1 
Si totuși...

...Era pe la asfinții. Mă gră
beam surizător spre casă și 
fredonam, fără sonor, doar din 
buze, că nu prea am voce, cin- 
tecul acela cu „inima-n cui nu 
poți s-o pui", cind aud in 
spatele meu : Mac-Mahoane, fri- 
nează-ti elanul! Eu, fricos, dau 
să gTăbesc pasul. El — din 
nou — Mac-Mahoane, ce 
dracu', nu mai auzi ? Și nu

verde, 
și nici 
de în-

CALEIDOSCOP
Perseverentă

Meniuri astronautice

Deși 11 despart 5 000 km, Mike 
Newman și logodnica sa Marilyn 
Honey tcușosc să se vadă la 
flecare sfirșlt do săplămină.

El este directorul magazinelor 
societății T.W.A. de pe aeropor
tul din New York. Fa — func
ționară a aceleiași societăți, dar 
pe aeroportul din Londra. In fie
care vineri soma. dl. Newman se 
urcă într-un Boeing care în șase 
ore și jumătate îl duce la Lon
dra, de undo se întoarce duminică 
seara. Aceasta 
flecare săplfimînă 
tul acestui an.

In viilor, orice , 
nutea servi un meniu gustos ori
cărui oaspete neașteptat 
prea multă bătaie de cap. 
mai cu cîteva pungulite de 
furi uscate. După modelul 
numitelor meniuri pentru astro
naut». o cunoscută firmă alimen
tară din R.F.G. intenționează să 
pună pe piață meniuri întregi 
sub formă de praf. Ca și mîncă- 
rurile qata preparate cunoscute 
pînă acum, cele noi vor fl gătite 
în fabrică. Mâncărurilor finite li 
se va extrage apoi apa prin lio
filizate.

Dl. Newman a calculat că în 
22 de asemenea călătorii a par
curs peste 121000 km. Din feri
cire. el nu-și plătite biletul de 
drum. Compania autorizează pe 
funcționarii săi să călătorească 
gratuit in cazul că există locuri 
libere. Altminteri aceste depla
sări l-ar li costat pînă acum 
Vreo 4 400 dolari.

Di. Newman și logodnica sa 
speră să se căsătorească în luna 
mal si să se stabilească la New 
York. Atunci va fi cu mult mal 
simplu.

masa familiei
servele uzuale, produsele astfel 
tratate se păstrează vreme în
delungată. In afară de aceasta, 
la preparare gospodina nu mai 
este nevoită să încălzească olița. 
In timp ce oaspetele sau fami
lia s-au așezat la masă, gazda 
toarnă praful într-un castron, a- 
dauqă cantitatea necesară de 
apă. amestecă șl... poale servi 
masa. ..Senzația meniului o va 
constitui o prăjitură cu brînză 
fulger". Compoziția din brînză 
de vaci va trebui doar să se în
chege cîtva timp în răcitor îna
inte de a fi servită.

Salată de clarinete
Colin

de ani, _____  _
mașini de scris din orașul Tau- 
ranga (Noua Zeelandă) are- o pa
siune neobișnuită. Din morcovi, 
castraveți, sfeclă și coceni de 
varză el cioplește tot felul de 
instrumente muzicale — oboaie,

fluiere. Acestea sîntclarinete.
destul de reușite și se poate 
cînta la ele. dar calitatea sune
tului se înrăutățește pe măsură 

ce produsele se veștejesc. Cînd 
nu se mai poate cînta, meșterul 
care le-a fabricat le taie în bu
cățele și le transformă înir-o sa
lată gustoasă.

Sărmanul Smith
Funcționarul de politie Ron 

Smith a fost de curînd doborîtla 
pămînt de un „corp ceresc". Aflîn- 
du-se In curtea casei sale din 
Blackburn (Anglia), el a (ost lo
vit din senin de un cilindru me
talic în greutate de aproape un 
kg. In raportul său, funcționarul, 
In vîrstă de 40 de ani, descrie 
astfel continuarea incidentului: 
..Obrazul meu a venit în contact 
cu pietrele asfaltului curții, ceea

ce mi-a provocat o puternică 
sîngerare la nas".

Un purtător de cuvînt «1 ob
servatorului meteorologic din 
Blackbum a declarat în legătură 
cu acest incident că Institutul 
lansase un balon cu instrumente 
de observație meteorologice. 
Probabil că parașuta balonului 
nu s-a deschis la aterizare și 
Instrumentele au aterizat pe ca
pul polițistului Smith.

Avion de pasageri
cu decolare verticală

Firma vest-germană ..Mes
serschmitt" (care a fuzionat re
cent cu firma „Boelkow") pro
iectează un avion de pasageri 
cu decolare verticală. Decolarea 
și aterizarea verticală a avionu
lui ar urma să fie asigurate de 
două totoare care se pot strînge 
în momentul în care se trece 
la zborul orizontal. Rotoarele

sînt acționate de două motoare 
cu reacție așezate pe o aripă 
amplasată sus (high wing).

Potrivit calculelor. avionul 
poate lua la bord 54 de persoane, 
greutatea completă la decolare 
este de 57 000 livre, greutatea 
utilă — 17 500 livre, viteza 
maximă — 620 mlle/h, iar vite
za de croazieră — 510 mile/h.

Producția
In ultimii trei ani, prețul za

hărului pe piața mondia'ă a scă
zut de la 100 lire sterline la a- 
proapc 12 lire sterline per tonă.

In perioada postbelică, produc
ția mondială de zahăr a crescut 
de trei ori. Numai în primii trei 
ani după terminarea celui de-al 
doilea război mondial, producția 
de zahăr a crescut cu (O mi
lioane tone și a atins 28,1 mi
lioane tone.

In următorul deceniu (1948/49— 
1958/59), producția anuală de za-

mondială de zahăr
hăr a crescut cu încă 20' milioa
ne tone și s-a apropiat de 50 
milioane tone. In anul 1968 
atins 67,7 milioane tone, iar 
acesta se prevede obținerea 
producții șl mal mari.

Aceasta se explică prin
voltarea generală a economiei 
mondiale. Creșterea nivelului de 
trai în multe țări a dus la creș
terea consumului mondial de za
hăr în medie cu 4 la sută pe 
an.

In perioada postbelică, cel pu-

ea a 
anul 
unei

dez-

tin 20 de țări, au Început pe; 
tru prima oară să producă za
hăr și, dacă tendința actuală se 
va menfme, numărul țărilor pro
ducătoare de zahăr va crește.

O altă particularitate impor
tantă a perioadei postbelice este 
intervenția guvernelor în pro
ducția de zahăr, care se face 
sub diferite forme, începind cu 
anumite măsuri financiare și ter- 
mlnînd cu un control sever a- 
supra producției.

Din cele mal vechi tim
puri, buciumele însoțesc pe 
locuitorii așezărilor carpa
tice în ocazii solemne ves- 
tindu-le clipele de durere 
și bucurie. Astăzi, artiștii 
amatori duc mai departe 
tradiția vechilor buciumași. 
In fotografie: Un grup de 
țărani din judelui Vrancea, 
clasați pe primul loc la un 
concurs al formațiilor ar
tistice de amatori.

Foto: N. MOLDOVEANU

UMOR
YO 2 KAR

— Sintcfi rudă cu această le- 
meie ?

— Da, dar foarte de depar
te. Noi sintem 12 Irați șț su
rori, eu sini primul copil. iar 
ea ultimul.

★

înainte de n trece la alte a- 
mănunte se cuvine să dăm cîle- 
va explicații în legătură cu tit
lul acestor rînduri. YO 2 KAR 
e un indicativ cu semnificații 
specifice care a apărut tocmai 
datorită anumitor rînduieli noi. 
In afară de alte îndeletniciri 
concretizate în sporturi, meserii 
sau simple distracții, anii noș
tri au dezvoltat mult și radio- 
tehnica. Cele cinci litere și ci
fră care le însoțește nu încearcă 
să definească activitatea fabri
cilor noastre electrotehnice sau 
radiotehnice. Ele se referă con
cret și direct la niște amatori 
care. îndemnați de pasiune, cer
cetează tainele radioelectricilă- 
tii, stabilesc diverse legături in
terne și internaționale prin ra
dio sau construiesc aparate ne
cesare în acest scop. Așa cum 
e definit de un regulament, ra
dioamatorismul este o activitate 
de studii și experimentări în do
meniul radioelectricitătii desfă
șurată individual sau în colec
tiv fără a se urmări un inte
res material. Mai trebuie amin
tit un lucru foarte important. 
Dreptul .și calitatea de radioa
mator se cucerește numai în ur
ma unei practici și a unui exa
men de verificare, a unei pregă
tiri pentru care candidate au ne
voie de îndrumare calificată șl 
mijloace tehnice. Tocmai aces
te condiții indispensabile se asi
gură în mod gratuit prin radio- 
cluburile înființate in diverse

are 
A-

Jocuri distractive

(triverb: 5, 2, 5)
Haidu ȘANDOR

AAAAAAA

(triverb : 2, 6, 8)
Nelu OPRIȘ

POTRIVEALĂ

(criptografie:
2. 8, 2, 5)

nu numai satisfacții, dar și uncie 
avantaje atît pentru club cît și 
pentru membrii săi. Ne-am con
vins însă că oamenii nu urmă
resc atît de mult rangurile pe 
cît dorința de cunoaștere și stă- 
pînire a radioelectricitătii. In 
clipele sale libere, elevul Petre 
Dorobanlu din Deva vine să în
vețe aceste taine. Alti radioama
tori ca Alexandru tnverstin din 
Deva, Iosif Remete din ** 
șani Iulian Bodea din 
T. Morar din Lupeni ete
rul de mult în rîndul 
nilor, iar prin activitatea 
și-au cucerit dreptul la 
live și au stații personale cu c-â- 
re stabilesc sau caută legături 
radiofonice cu diferite statii de 
amatori din lume. Flecare legă
tură obținută ziua sau în miez 
de noapte și confirmată ulterior 
cu ilustratele primite din de
părtări înseamnă o nonă izbînrlă. 
Deocamdată. în judelui Hune
doara există 147 de radioama
tori cu carnete si autorizații care 
activează sub îndrumarea rad’o- 
clnbului județean din Deva «au 
a stațiilor colective din Petro
șani si Lupeni. Indiferent dacă-i 
vorba de statii colective sau in
dividuale. indicativele lor încep 
cu inițialele YO transmise pe 
calea undelor. Ele înseamnă Re
publica Socialistă România, dar 
pentru radioamatorii din județ 
și din tară ele înseamnă numele 
scump al patriei socialiste în 
caîe au qăsit condiții deosebite 
de afirmare și creație. Chiar șl 
dorința ca YO să fie cunoscut 
în toată lumea exprimă în 
felul ei draaostea pentru renu
me) e și prestigiul tării, dragostea 

care animă întreaga suflare a 
poporului, far ,Indicativul* ei 
sînt faptele!

Pctro- 
Hatcg. 
au tre- 
vetera- 
depusă 
indica-

-4- Din compunerea 
c/e 10 ani din Fra>

i unei 
u..i Fran/a : 

Franța fetițele se

fetite

„/n
din trandafiri, iar băieții 
vene. fn -Anglia si America be
belușii sini aduși de bene. In 
toate celelalte țări din lume co
piii se nasc pe cale naturală".

nasc 
din

★
'^n.r ■o vi Picasso găsește un 

hol în casa sa. Hoțul reușește 
să iugă și politia î/ roagă pe 
pictor să-i Iacă portretul din 
memorie. Picasso se apucă de 
treabă. Fotografiile portretului 
executat de el sini trimise tu
turor sediilor de politie. Dună 
o săptămină erau identificau ?2 
suspecti. printre care o mas .4 
de spălat rufe, o călugărită. 
Coloana din piața Vendome și 
prelectul politiei.

localităti din tară. Fiecare ra
dioclub sau stafie individuală de 
amator trebuie să aibă un in
dicativ de apel in care sînt gru
pate semne conventionale, indi- 
cînd tara și localitatea unde-și 
desfășoară activitatea. In cazul 
amintit YO reprezintă prefixul 
conventional, pentru amatori, al 
Republicii Socialiste România, 
cifra 2 indică zona radio în care 
se situează județul Hunedoara, 
Iar ultimele trei litere sînt par
tea distinctivă a radioclubului 
județean din Deva. Sintetizînd 
aceste sumare explicații, rezultă 
că YO 2 KAR este o 
carte de vizită care de fapt în 
toate graiurile din lume înseam
nă radioclubul Deva din Repu
blica Socialistă România.

Ca orice unitate înscrisă în 
nomenclatorul instituțiilor noas
tre. radioclubul respectiv 
planuri, realizări și trofee,
proape zilnic, pe adresa lui so
sesc poate zeci de scrisori — 
majoritatea frumos ilustrate — 
din diverse colturi ale lumii. 
Ca niște mesaqeri cu importante 
misiuni, ele vin — în baza u- 
nor norme internaționale — să 
confirme că semnalele emise de 
YO 2 KAR au fost receptionale 
peste mări si țări. Spre satisfac
ția membrilor săi. radioclubul 
din Deva define asemenea ..tro
fee" din America de Nord. Ca
nada, Japonia, Angola, Chile, 
India. Noua Zeelandă și alte țări 
sau continente. De fapt răbda
rea, priceperea și pasiunea ra
dioamatorilor care activează în 
cadrul clubului au mijlocit sta
bilirea de legături cu felurite 
stafii din 73 de tari din lume. 
Inginerul Zoltan Csiky. care a 
cucerit de curînd indicatorul 
propriu pentru recepție cu cali
ficativul foarte bine, ne mărtu
risea că membrii radioclubului 
sînt hotărîti ca pînă la sfîrsitul 
anului să stabilească legături cu 
100 de țări. Acest lucru oferă

0 Colo mai mari supraf- 'e 
împădurite se află în U.R.S.S. 
Ele ocupă I 238 milioane ha. P* 
locul al doih a se situează s- 
nada cu 335 milioane ha.
pe locul trei S.U.A. 225 mi
lioane ha.

în c< 1-• Cauciucul a intrat 
suinul lumii civilizate după fi
nul 1839, cînd inventatorul en
glez Charles Cudron a descope
rit metoda de vulcanizare 
Încălzire șl amestecare cu 
de sulf.

prin 
praf

Dan POPESCU

Port excavat prin 
explozie atomică

& Pulberea de metal se 
sește ca ’ 
construcția 
cele mai frecvent utilizate este 
pulberea de aluminiu.

folo-
combustibil solid la 

rachetelor. Printre

Poșta rubricii

9

cădea 
va fi

Deci, trebuie refăcut. Pe 
trimitetl-ne și dezlegarea (sau 
vreți să ne puneți la încercare?).

canale 
jre

I. CORPODEAN. Careul „în
cepe campionatul, încep emoții
le", are un punct negru în plus.

loc la 
la 

Costul

V. TEODORFSCU

Anton SAIMAG

P. G Hl DEL: Careul dv, 
LECTORALA", n-a avut nici o 
șansă din cauza unor deficiente : 
multe verbe la alte forme decit 
cele admise, adică infinitivul șl 
participiul (TRÂGÎND. REȚIU, 
NINSESE) șl o sumedenie de li
cențe (EPUR. OZE, ADSA. SLI, 
NNA). Reveniți cu altceva I

. IVANESCU, Lupenl : Deși 
corect încrucișat și cu suficientă 
densitate tematică, „FILE DE IS
TORIE" nu a putut vedea lu
mina tiparului din cauza unor 
cuvinte inexistente: (NIM, RE- 
RE, AEI). Mai încercați.

N. SBUCHEA, Hațeg: Cartea 
de vizită (9. 7). nu merge din 
cauza Iul Ploești (scris fără i). 
Triunghiul e prea mic. Nu pu
blicăm decit cu latura de cel 
puțin 10 litere. Celelalte sînt 
cunoscute. Reținem în schimb 
pătratul magic.

HAIDU ȘANDOR, Petroșani : 
Pătratul e corect, dar vă rugăm 
să revedeti definiția de la nu
mărul 6, Reținem criptografiile 
„Cu talent" și „Cu recomanda
re". Celelalte sini cunoscute sau 
greșite („Anatomică").

Prima operație din lume de 
excavare a unui port natural, cu 
ajutorul exploziei nucleare, ur
mează să fie efectuată la Cape 
Keraudrenx, în nord-vcslul în
depărtat al Australiei. Aici este 
urgent necesar un port pentru 
a deservi noile zăcăminte de 
minereu de fier din regiunea 
muntelui Galsworthy. Savanții 
americani doresc efectuarea unei 
asemenea ’ explozii și pentru a 
putea stabili dacă exploziile 
nucleare ar putea fi folosite în 
mod economic la construirea 
unui nou canal interoceanic în 
zona Americii Centrale.

Exolozia nucleară din Austra
lia urmează să aibă 
sfîrșitul anului curent, sau 
începutul anului 1970. 
proiectului este apreciat la circa 
9 milioane dolari. Vor fi detonate 
5 încărcături nucleare, fiecare 
cu o cincime de meiajonă la 
intervale de 1 100 picioare și 
la o adîncime de 200—800 pi-

cioare sub fundul mării sau al 
liniei de țărm. Aceste așa numi
te „detonări de cavitalie" vor 
provoca găuri de dimensiuni mari 
pentru a produce un port în 
formă de bazin. Roca din stra
turile de sol de deasupra, care 
va fi dislocată și va 
înăuntru crupa efcplozle,

drenată pentru a se croi 
de navigație și o 
mare.

Grupul de studii ammran, care 
a cercetat situația la Cape Kc- 
raudren, a examinat si posibilită
țile de folosire a exploziilor nu
cleare pentru a se exploata 
marile rezerve de Ulei descope
rite la Mereenie, în centrul 
Australiei. Aid țițeiul este „ză
vorit" într-o formație de stîncî 
și nu curge, dar este posibil ca 
explozii nucleare „cu efect con
trolat" să producă deschizături 
în subteran și să facă țițeiul 
accesibil.

mă lasă să-l spun că de auzit 
aud. doî nu vreau să-i răspund 
— <~ă pe mine m-au numit co
legii în fel și chip pe timpuri 
dar niciodată cu un așa nu
me — și mă oprește. Mă mă
soară cu priviri lungi și. deo
dată, mii asaltează: Te cunosc 
din septembrie 1855, de la Ma
lahov.. PardoD, zic, eu mă nu
mesc... — și încep să-i spun .și 
numele, și prenumele, și pre
numele tatălui ca la armată — 
și m-am născut în secolul ăs
ta. a! 20-lea, și nici habar u m 
pe unde vino Malahovu). Te 
înșeli1 Dar el — imediat : Si 
zici că mă înșel. mareșale 
Mac-Mahon, dar ia adu-ti amin
te puțin... Sevastopol. 1855. for
tăreața rusă, asediu... Caut 
să-mi storc creierii, să-mi amin
tesc din cartea do istorie vreo 
poză cu caro mă confundă ăs
ta, nimic I Apoi, tare: Maes-

tre, cred că ai cam greșit... nu
mărul. Arăt eu că aș avea pes
te 100 de ani ? ! Nu, și să știi 
că dincolo de Baru Mare eu 
n-am trecut niciodată. Confu
zie ! — închei, dind să plec. 
Nici o confuzie zice — tu ești 
mareșalul francez care a ase
diat marele fort rusesc din 
Sevastopol... Nu sini ou — trîn- 
tesc urgent replica. Ba tu ești, 
tu ești acela care a pronunțat 
celebrele cuvinte: „Aici sînt, 
aici rămin 1" cînd te-au averti
zat subalternii că rușii vin cu 
întăriri să te cuprindă, la Se
vastopol. N-am qrăit niciodată 
asemenea expresie — încerc 
s-o incurc. Chiar niciodată? Te 
cred, o mult de-aluncl — îmi 
forțează ol memoria. Ba da — 
zic — mi-am amintit, le-am 
spus simbătă seara... cînd prie
tenii mă grăbeau să plecăm 
mai repede de la bal. Fără

moltun — mă repede — dacă 
nu le-ai pronunțai înseamnă că 
nu ești tu Mac-Mahon. Si da
că nu ești mareșalul, și totuși 
cunoști expresia, cred că nu 
poli fi altcineva decit... șoare
cele din Lonea. Așa e că ești 
din Lonea ? Să nu lăgăduiești, 
că te-am văzut pe-acolo, pe la 
club. Tu ești acum mai marele 
bibliotecii tehnice a minei Lo- 
nea. Recunoaște Stai, măi fra
te, zic, că eu n-am fost nicio
dată în -nona incintă a acestei 
exploatări ! Slin, zice, și lin 
moment ce recunoști acest lu
cru, nu mai încaoe îndoială ră 
tu ești... șoarecele de încrede
re al color ce au in primire 
biblioteca, tu ești cerberul < re 
do luni și luni do zile, de cind 
administrația minei s-a mutat 
din clădirea de pe Republicii, 
stă de veghe să nu pătrundă 
nimeni printre rafturile cu mii

de cărți nefolosite...
sînt eu. postul ăsta nici nu e 
prevăzut in schemă, caut să 
abat făgașul discuțiilor în altă 
direcție. De altfel nici n-ar fi 
nevoie de un cerber acolo, 
pentru că există un lacăt mare, 
străjuilor, pe care toii spor
tivii de la Paringul. atleti. fot
baliști, handbalișll și... șahiști 
n-au reușit să-l smulgă 1 O fi 
fiind lacăt, zice, dar lacătul nu 
vorbește, căci nu știe, iar eu am 
aflat că „șeful" bibliotecii de 
acolo, care nu poaio fi altul 
în afara ta, dă declarații, afir
mă sus si taro c<i nu n'o-iră 
din acea clădire depărtată de 
locul de muncă al beneficiari
lor ei. Si — culmoa — nici 
nu lasă pe nimeni să gust d’n 
comoara cărților în afara. b: '■•>- 
înțeles, a... prietenilor ro-ători. 
Așa-i ? Așa, întorc eu „placa", 
pentru că altfel nu mai scă-

pam de el. Și n-ai de gind să 
deschizi larg ușile, să intre vîn- 
tul. să spulbere colbul, să se 
adune oamenii, să citească fon
dul (e vorba de fondul activ 
de cărți — nota mea)! Ba da, 
adică ba nu, că eu sînt atît de 
micuț și de neînsemnat I Să le 
deschidă alții, cei care, fără 
temei, le-au închis...

Si fără să-i aștept riposta, 
am zbughit-o la fugă...

P.S. Mac-Mahon a plecat nu 
după m ill Imn de la Sevasto
pol. șoarecii stau ce sta i in
tr-un -oc dar mai și pleacă; nu
mai b:bHoh'ca tehnică a minei 
Lon.ea pa^ră a fost bătută in 
c ■' >. Nici n i o mutată in noua 
rl., 1 - -v.i nlI e deschisă în... 
veHu i. Cine știe pînă 
Să ne spună șl nouă 1
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în dezbaterea cadrelor didactice

Planul învățămîntului general 
obligatoriu de 10 ani

In conformitate cu sarcinile 
trAMkte invălămintulul de Con
gresul el l\-leo ni F.C.R de 
plm. • io CC. o! P.C.R. si de 
Co-.ferinta Naționala a cadrelor 
di.l<■. t1ce. In anul școlar I969 - 
1970 se va trece la gcmeraliza- 
i- » invăi. mintului obligatoriu 
de 10 ani. Fiind o probi mă mult 
d<-•bătută, nm considerat nece
sar să cerem părerea unor oa- 
dre didactice di» .lori de școli 
generale. inspectori școlari, pen
tru a fate cunoscut cititorilor 
felul în care se preconizează 
să se treacă la nona lormă de 
Jnvătămînt in cadrul municipiil
or nostru prevederile progra
mei pentru clasele IX si X si ri
nele propuneri pentru îmbună
tățirea Iot.

După cum ne-a Telatot prof. 
Victor Bădău. inspec lor școlar 
perrtru municipiul Petroșani, tre
cerea la învățămîntul general 
obligatoriu de 10 ani reprezintă 
■un salt în dezvoltarea educației, 
ai înd efecte deosebit de favo
rabile pentru lărgirea orizon tu
tori de cultură al poporului. în 
pas cu progresul stuntei con
temporane. urmînd ca pînă în 
1973 să fie înfăptuită generali
zarea luî în întreaga tară. In 
anul școlar vii Iot în cadrul mu
nicipiului vor funcționa cile o 
clasă a IX-a la școlile gene
rale nr. 1 și nr. 5 Petroșani 
precum și la 1 tinoni Vulcan 
si Petrila.

In acest scop au fost luate 
to-»! măsurile pentru a da po
sibilitate cadrelor didactice de 
la aceste școli să cunoască pro
gramele. Iar în cadrul consili
ilor pedagogice să facă propu
neri pentru îmbunătățirea lor.

Profesorul loan Dancii, direc
torul Scolii generale nr. 1 Pe
troșani, menționa: .In anul vi
itor. la școala noastră va func
ționa și o clasă a IX-a. Tncă 
de pe acum am luat măsurile 
necesare neutru asigurarea bazei 
materiale pentru a face fată 
noilor cerințe impuse de preda
rea la aceste clase. Tn acest 
scod au fost stabilite cadrele 
didactice care vor preda la a- 
ceastă clasă stud:indu-se oro- 
qrama la nrincipalelp obiecte de 
Jnvă’ămînl. In cadrul consiliu
lui s-a nropus ca ziua nevă
zută neutru lucrări practice în 
specialitatea de einclro-t ehni că 
să se facă în atelierele scolii. 
Iar în programele clasei a IX-a 
să se prevadă si cile o oră de 
istorie, qeooraîie si o limbo 

1 străină.
Dirigintii claselor a VIII-a fac 

Intense pregătiri cu clasele res
pective pentru trecerea în clasa 
a TX-a a elevilor care nu merg 
Ta liceul teoretic, industrial sau 
școlile profesionale.

Supunînd unei dezbateri am
ple programele școlare, cadrele 
didactice au făcut propuneri m- 
terarante privind predarea limbii

»•••••••••••••••••••••••
Semnalări critice 

care așteaptă răspuns
La articolele critice apărute în 

ziar, zilnic sosesc la redacție 
răspunsuri. din partea unităților 
vizate prin care ni se fac cunos
cute măsurii.-1 luate pentru în
dreptarea stărilor de lucruri ne
gative semnalate.

Mai sint însă unele conduceri 
de întreprinderi care nu îndepli
nesc obligația ce le revine, ami
nă ori ..uită" să răspundă ziaru
lui.

Așa de exemplu, de la condu
cerea Întreprinderii de gospo- 
c- rie locativă Petroșani, nu am 
primit răspuns la articolul „pe 
urmele unor sesizări privind 
funcționarea centralei termice 
din cartierul Viscoza III Lupeni" 
a -rut in noiembrie 1968, deși 
ari'colul trata probleme care 
jf ,- :mau măsuri concrete, ope- 
ret ve pentru înlăturarea defici- 
erririor.

N’ci conducerile unor exploa- 
t< - miniere nu răspund la toate 
Ert'-e c-’o critice apărute in 
zâar. F.M. Aninoasa ne este da- 
tr>cu răspunsul la foloc-iiica 
..Anii trec, cărucioarele stau" din 
27 noiembrie 1968. in legătură 
ci are se ridică întrebarea: ce 
■ -’. ins putea să ne dea rondu- 
c rea exploatării cînd cărucioa
rei respective stau părăsite si 
estăzi în același loc. Dovadă: 
pelicula negativă publicată In 
ziarul nostra din 20 martie a. c.

POȘTA REDACȚIEI
SIMION CETEAN, Lupeni. Des

pre problema la care vă refe
riți a apărut recent jurnalul ci- 
iadin intitulat .Din nou despre 
ielele străzii". Considerăm fă e 
suficient o... măciucă la un car 
de oale.

El GEN NAGY. E. M. Aninoa- 
sa. Este firesc să vă exp ' națl 
bucuria cu privire la depășirile 
de plan ale minei unde lucrați. 
Mina și-a realizat Intr-adevăr 
pianul, avînd pe primul trimes
tru chiar o depășire de 1 182 
tone, dar penalizările pentru de
pășirea conținutului de șist vi
zibil au făcut să se ajungă de 
la plus la minus. Așa că..

A. CRJSTFA, Lupeni. Ridicați 
probleme juste. Crar „Calul

române și a matematicii. .In 
ceea ce privește limba rămâ
nă ea disciplină de bază In în- 
vftțămîntul general obligatoriu 
de 10 ani, programarea mate
riei are în vedere pregătirea 
elevilor din clasele V—VIII. ca
pacitatea de înțelegere $1 de a- 
nalizfi a fenomenului Uter ir.
Numărul orelor pentru Bccare
temă, este in general line re
partizat. totuși sînt L mo ca cele 

fale literaturii din perioada 
de după eliberare a țării al că- 
tot număr de 14 este prea mic 
în raport cu necesitățile. în pro
iectul programei se prevede și 
o OTă de gramatică prin care se 
urmărește o aprofundare a cu
noștințelor din clasele prece
dente. Este necesar ea aceste 
cunoștințe sfi poată fi transmise 
cu ajutorul unui manual care 
să cuprindă exerciții în special 
la ortografia categoriilor grama
ticale care prezintă dificultăți 
le scriere: ortografia numeralu
lui, a formelor neaccenhiate ale 
pronumelor personale etc. (pro
punerea profesorului Gheorgbe 
Arbagic).

Orașul Petrila va primi 
noi valențe urbanistice

Sala de ședințe a Consiliu
lui popular al orașului Petrila 
devenise neîncSpătoare. Erau 
prezenți deputați și președinți 
ai comitetelor de locatari din 
raza de activitate a orașului. 
Tovarășul Stanislav Laig, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Petrila al P.C.R. și preșe
dinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular, a pre
zentat referatul cu privire la 
rezultatele obținute în întrece
rea patriotică în 1968, a relie
fat noile obiective preconizate 
a fi înfăptuite în acest an.

Lucrări efectuate prin mun
că patriotică au fost multe. Re
latăm doar clteva din ele. Au 
fost executate reparații de stră
zi și trotuare însumînd o su
prafață de 122 800 mp. s-au a- 
menajal 5 ha noi zone verzi, 
iar alte 9 ha au fost întreținu
te. Numărul arborilor și arbuș
tilor ornamentali plantați depă
șesc 1 000 bucăți, iar al con
solidării malurilor apelor 5 300 
mp. Pentru executarea acestor 
lucrări s-au prestat 96 000 ore 
de muncă patriotică, a căror 
valoare totală se ridică la 
2 400 000 lei fală de 2125 000

In luna decembrie trecut au 
apărut articolele „Disciplina tre
buie reintegrată în drepturi", 
adresat E. M. Uricani, .Să se "în
chidă supapele de pierdere a 
minutelor" în care se critică o 
stare de lucruri necorespunză- 
toaTe de la E.M. Paroșeni la care, 
nici pînă azi. nu s-a primit răs
puns.

Aceeași atitudine de pasivitate 
se constată față de articolele 
adresate. E.M. Lohea — , r'v?stă 
suficiente forțe pentru recupera
rea rămînerii în urmă" ; E.M. 
Dilja — ..Crearea liniei de front 
care să acopere producția actu
ală și cea de perspectivă" ; Gru
pului 2 construcții — „Construe- | 
lorii grupului II față în față cu 
obiectivele majore ale noului 
an" apărute în ziarul nr. 5979 
din 16 ianuarie 1969 și E.M. Pe
trila — „Cercetătorii minei Pe
trila în fața unor noi imperative" 
din 22 ianuarie 1969.

Din cele arătate mai sus. re
zultă că sint cazuri cînd nu se 
Tespectă termenele legale în 
care unitățile economice vizate 
au obligația să ne răspundă, fată 
de care întrebăm dacă tăcerea 
nu înseamnă cumva împăcarea 
cu lipsurile și neajunsurile sem
nalate ?

D. IOSIF

Balan" deschisă la subsolul res
taurantului „Progresul", numai 
cramă nn se poale r ' Llos’tă 
de aerisire, cu o intrare ca de 
abataj prost întreținut, nu este 
de loc atrăgătoare. Cit privește 
deservirea, aceasta lasă mult 
de dorit, dar a fost relatată re
cent într-o anchetă amplă. Aș
teptăm ca măsurile luate de 
conducerea T.A.P.L. să schimbe 
înfățișarea acestui local.

IOAN BOLOGA, Paroșeni. La 
cele sesizate de dv., Secția de 
distribuire a energiei electrice 
Petroșani ne Informează că mă
sura privind demontarea ante
nelor a fost luată întrucit nor
mele in vigoare nu admit ca 
antene de radio să traverseze 
sau sublraverseze rețelele elec
trice.

Profesorii do matematică Ocla- 
vlan Chin). Maria Munteanu șl 
Petro Mirca, menționau că nu
mărul sporit do oro afectat pre
dării matematicii osie suficient. 
Capitolele de geometrie și tri
gonometric vor da posibilitatea 
elevilor să înțeleagă unele no
țiuni abstracte să intuiască ge
neralul matematic în fenomenele 
concrete si particulare. Trigono- 
metria n\ ind legătură directă 
cu anumite oporolii do prelucra
re n metalelor, singura oră pre
văzută în programă, este Insu
ficientă. In predarea geometrici 
este necesar să se facă cît "nai 
multe aplicații practice do are 
elevii vor avea nevoie în pro
ducție*.

Sîntem siguri că măsurile lua
te vor duce la asigurarea bu
nel pregătiri a elevilor care 
vor urma cursurile clasei a IX-a 
el avînd posibilitatea, pe baza 
unor examene de diferență, să 
se transfere la liceele teoretice 
sau de specialitate.

Prof. Pavel MUNTEANU 

cît era planificat în mod ini
țial. Semnificativă este și cifra 
realizată prin muncă patriotică 
pe cap de locuitor care este de 
96,84 lei. Aceste rezultate au 
constituit baza de plecare în 
fixarea obiectivelor ce urmează 
a fi înfăptuite prin muncă pa
triotică în acest an, cît și va
loarea lor. Prigtre altele, s-a 
preconizat repararea a 129 000 
mp. străzi și trotuare, 15 km 
drumuri și canale, întreținerea 
și repararea a 6 poduri, ame
najarea de baze sportive la 
liceu, școlile din Cimpa și Jieț. 
Se vor amenaja încă 4,5 ha zo
ne verzi și planta 1 500 arbori 
și arbuști ornamentali. Valoarea 
totală a lucrărilor ce urmează 
a fi efectuate prin muncă pa
triotică se ridică la 2 600 000 
lei, revenind 106 lei pe fiecare 
locuitor.

După scurtul bilanț al reali-

DEPOUL
E'RMARE DIN.PAC.l'

sonalului depoului în conducerea 
și întreținerea locomotivelor Die
sel este o sarcină permanentă 
pentru noi, cunoscînd perspecti
va ca într-o perioadă nu mai 
mare de 5 ani locomotivele cu 
aburi să fie scoase din circu
lație.

• Se constată o grijă a- 
tenlă ’ață de ’-una 
gospodărire a construc
țiilor, incintei depou
lui. Ce vă mai propu
neți în acest scop pen
tru sezonul actual ?

— Grija fată de îmbunătăți
rea condiliior de muncă în de
pou, fată de înfrumusețarea in
cintelor ne preocupă îndeaproa
pe. Așa. de exemplu. încă din 
iarnă au fost zugrăvite birou
rile. atelierele, magaziile ș. a. 
Am confecționat cu mijloace 
proprii 300 dulapuri individuale

[URMARE fflN PAC.lî

șului, Ksar. Aici se află și car
tierele comerciale, barurile. Dar 
numai la vreo 500 metri de cen
trul orașului șoseaua asfaltată 
se întrerupe. In fată se întind 
nisipurile, deșertul, locurile în 
care trăiesc, ca și cu multe se
cole în urmă, maurii nomazi, 
marea parte a populației tării. 
Astăzi corturile lor se învecinea
ză pașnic cu construcțiile mo
derne din oraș.

Majoritatea nomazilor iși limi
tează teritoriile pe care le stră
bat. De obicei aceasta se află 
în jurul izvoarelor de apă, pe 
o rază de 50—60 de km și aici 
cresc zebu, oi și capre.

Cealaltă parte a populației 
provine din triburile tukuler, 
wolof, soningue, bumbara, care 
locuiesc în regiunile din preaj
ma fluviului Senegal.

Aflîodu-se la încrucișarea căi
lor popoarelor migratoare. Mau
ritania a fost supusă în trecut 
unor numeroase invazii caro au 
conditional componenta deosebit 
de pestriță a populației ei. Fie
care grup etnic are obiceiurile, 
deprinderile și tradițiile lui. Dar 
singurul factor care ii unește 
este islamul. Aproape toti locui
torii tării sînt musulmani și în
deplinesc cu strictele prevederile 
coranului.

Grija principală a nomadului 
este să găsească o pășune verde 
care să-i asigure hrană pentru 
turma sa. In schimbul cărnii, 
laptelui, linii și pieilor, nomadul 
primește mei. cea:, zahăr, țesă
turi de la triburile care trăiesc 
în valea roditoare a Senegalului. 
Si desigur nici o bucurie nu 
poate Ii comparată cu bucuria 
nomadului care, după o perigri- 
narc îndelungată prin pustiul 
fără viată, zărește un tufiș. Iată 
de ce culoarea verde — culoa
rea islamului — este considera
tă aici culoarea raiului, fericirii 
și frumuseții.

„Are călclie verzi" — așa

cu randamente 
sporite

De curlnd, minerii din brigada 
condusă de Traian Nicoară din 
cadrul sectorului IV al F. M. 
Aninoasa an terminat în stratul 
3, blocul III, orizontul 8—9 
mediu, prima felie exploatată de 
la deschiderea abatajului fron
tal nr. 2—4 susținut cu slilpl 
hidraulici de Xlp Wanwersh* 
Sangem șl grinzi In consolă, 
podit ni plasă de sfrmă. Prln- 
tr-o organizare judicioasă a lu
crului în abataj, prin suprave
gherea îndeaproape a operațiu
nilor de avansare, brigada a ob
ținut un randament sporit de 
7,72 lone/post, față de randamen
tul planificat de 6.Î0 tone/posf. 
Succesele obținute se dalorcsc 
preocupării șefului de brigadă 
pentru eliminarea timpilor de 
stagnare, prin suprapunerea ope
rațiilor de Iransporl cu alte o- 
perații ale ciclului de exploata
ră, precum și aportului deosebit 
adus de minerii Mihai Pușcaș, 
Ion Iordache, Mihai Iura, Gheor- 
ghe Molocl, Nicolae Popescu șt 
alții.

zărilor din anul trecut și pre
zentarea obiectivelor pe anul 
1969 au avut loc festivitatea de: 
înminare a insignelor de frun
tași în gospodărirea localități
lor. Printre cei 60 de deputati,; 
președinți ai comitetelor de lo
catari și cetățeni cărora li s-au 
înminat aceste insigne se numă
ră : Maria Mirion, Ana Pre- 
duț, Gheorghe Dirnu, Eugen 
Strikberger, Gicu Enache, Ma
ria Muscă și alti cetățeni care' 
au dovedit preocupare .și iniția
tivă în gospodărirea și înfru
musețarea orașului.

Orașul Petrila a ocupat locul 
I pe municipiu în întrecerea 
pentru cea mai frumoasă loca
litate.

D. CR1ȘAN

după scrisoarea trimisă de 
Petru Găină

PETROȘANI
pentru personal. O dată ce tim
pul va deveni favorabil se va 
începe repararea, zugrăvirea șl 
vopsirea exterioară a clădirilor.

S-au început lucrările de în
frumusețare în continuare a in
cintei depoului. Dispunem de o 
seră de flori care ne asigură 
suficient material săditor flori- 
col. Primim 200 puieti de plopi 
și arbuști ornamentali. Dorința 
colectivului este să înlîmpinăm 
ziua de 1 Mai cu toate lucră
rile de curățenie qenorală și 
înfrumusețare a incintei, gala 
terminate.

Succesele obținute în produc
ție, hotărîrea colectivului de 
muncă al Depoului de locomoti
ve C.F.R. Petroșani de a con
solida și dezvolta rezultatele 
obținute, preocupările pentru în-, 
frumusețarea unității ne întăresc 
convingerea că depoul se va* 
situa pe un loc de frunte îif 
marea întrecere socialistă care 
a cuprins tara noastră de la un 
capăt la altul.

spun maiiritanii despre o femeie 
frumoasă. „A avut o fericire 
verde" — se spune despre un 
om căruia i-a mers deosebit de 
bine în viată. Drapelul Mauri- 
taniei este de culoare verde.

Cele mai prețuite animale sînt 
cămilele oare se găsesc aici în 
număr de 500 000. Autoritatea 

PRIVIND PRIN 
POARTA DEȘERTULUI

și influența triburilor depind de 
numărul cămilelor pe care le po
sedă. Pentru mauritani cămilele 
au toate calitățile posibile. Sint 
rezistente și răbdătoare, ascultă
toare și supuse. N'u degeaba un 
proverb mauritan spune : „Chiar 
și furnicile pot conduce o cămi
lă".

Cămila este singurul mijloc 
de transport în deșert. Carnea 
ei e9le la fel de gustoasă, atît 
proaspătă cit și sărată sau afu
mată. Nici o băutură nu poate fi 
comparată cu laptele de cămilă : 
el înviorează călătorul obosit. îi 
ține de foame și de sete. Din 
seul care se depune in cocoașa 
cămilei se prepară o unsoare cu 
oare sint speriati șerpii. Din 
piele se confecționează sandale, 
curele, din păr se țes renumitele 
covoare și paturi mauritane. Uri
na cămilei ara proprietăți tera-

„VALEA JIULUI -|
I FILE DE ISTORIE"

O nouă carte despre Va
lea Jiului a ieșit de sub 
tipar. Patru prestigioși au
tori din județul nostru - 
Ion Lungu. Vasile Radu, 
Mircea Valea și Ion Popo- 
rogu - și-au unit elanul și 
forța creatoare, au investi
gat cele mai ascunse filoa
ne ale istoriei acestor me
leaguri, au coborit in spa
țiu și timp printre păstori 
și printre mineri și au dat 
la ziuă, ca să ne exprimăm 
in termeni minerești, o va
loroasă lucrare. Titlul ei es
te cum nu se poote moi 
sugestiv : „Valea Jiului — 
File de istorie".

In cele șase capitole 
ale cărții, sub pana mește
șugită a autorilor, istoria 
Văii Jiului iși întoarce în
cet filele îngălbenite de 
vreme, incepînd cu acei ani 
de demult cînd a fost des
coperit prețiosul zăcămînt 
— cărbunele - pe lingă a- 
pele Jiului, continuînd cu 
deschiderea primelor guri 
de mină, cu condițiile inu
mane de muncă, cu exploa
tarea patronilor și răbufni
rile organizate ale trudito
rilor adîncurilor pentru o 
muncă mai ușoară și o 
viață mai bună, culminînd 
cu ultima grevă o mineri
lor din anul 1941, cu lupta 
lor împotriva exploatării 
capitaliste și a dictaturii 
fasciste, pînă la eliberarea 
țării noastre, la 2.3 August 
1944.

Autorii s-au străduit și, 
spre marele lor merit, au 
reușit să surprindă cele moi 
semnificative aspecte din 
viața și munca minerilor 
Văii Jiului, și-au brodat ca
pitolele cu un număr im
presionant de date și cifre, 
de fotografii și scheme ; 
dovadă a unei documen
tări atente, minuțioase, de 
mare utilitate în redactare.

Primul capitol îl poartă 
pe cititor cu aproape 200 
de ani în urmă cînd. în 
1782, au fost observate în 
Valea Jiului straturi de căr
buni care s-au aprins și ou 
ars multă vreme. A început 
apoi exploatarea cărbune
lui la suprafață de către 
antreprenori austrieci. Sint 
zugrăvite în continuare, 
prin fotografii, scheme și 
grafice, metode de exploa
tare a cărbunelui, produc
ția pe ani, în chintale, nu
mărul de solariați pe guri 
de mină, o serie de date 
statistice, specifice mineri

Nou procedeu de izolare a 
de fermoficare

conductelor

Un colectiv de specialiști for
mat din inginerii Alice Stanciu, 
Ion Păiușan și Hristache Mun
teanu, a obținui brevet de in
venție pentru un nou procedeu 
de: izolare a conductelor de ter- 
moficare folosite la clădirile ci
vile și industriale. Izolarea aces
tor; conducte, așezate în șanțuri 

peutice, bălegarul este folosit 
pentru foc. Nu degeaba maurita- 
nii consideră cămila un animal 
nobil, iar cîntăroții populari o 
proslăvesc în cintecele lor.

Totuși, bogăția principală a 
Mauritaniei o reprezintă vitele. 
Este greu să se calculeze cîte 
milioane de capete pasc pe în

tinderile nemărginite ale tării. 
Potrivit unor date incomplete aici 
se allă aproximativ 1,5 mili
oane capete cornute mari de tip 
•zebu, 0,5 milioane de oi, 190 000 
măgari. Animalele zebu sint 
răspîndite în regiunile de cim- 
pie Brakna, Tagajit, Trarza. A- 
eestea sint animale de transport. 
Ele pot căra baloturi de sute de 
kilograme și nu se deplasează 
m ' încet de<ît cămilele. Dar 
spre deosebire de acestea, ele 
au nevoie de apă în fiecare zi. 
Nu mai puțin folositor noma
dului este* și măgarul. El poale 
căra la distanțe mari poveri de 
50 kg. Pentru nomad calul este 
un animal rar și venerat. In 
Mauritania există numai apro
ximativ 12 000 cai. Un nomad 
poate da pentru un cal chiar 

* și o duzină de cămile.
Creșterea vitelor aduce peste 

tului. Paralel cu acestea 
sînt descrise condițiile deo
sebit de grele în care lu
crau minerii : prezența în 
mină o gazului metan, lip
sa echipamentului de pro
tecție, aerisirea manuală, 
insuficientă, timpul exage
rat de lucru (12-16 ore pe 
zi), Salariile mizere pe care 
le primeau cu intirziere, 
iar uneori nu le primeau

Note

de loc etc. Acestor condi
ții, minerii le-au răspuns 
prin greve care, nu sufi
cient de bine organizate, 
au fost de fiecare dată 
înăbușite în sînge, dar care 
prevesteau noi furtuni.

Mineritul anilor 1900 - 
1918 este redat pe larg amă
nunțit în capitolul al ll-leo 
al cărții. Față de anul 1868 
cînd în Valea Jiului exis
tau numai 100 de munci
tori. în 1900 numărul lor 
era de 11 250. Exploatarea 
cărbunelui o luat am- 

-ploare. A luat amploa
re in același timp și ex
ploatarea minerilor. Șirul 
grevelor continuă. Autorii 
redau cu lux de amănunte 
o serie de manifestări ale 
minerilor, de întruniri se
crete, de ciocniri sîngeroo- 
se. culminînd cu actul is
toric din decembrie 1918 
pentru care luptaseră ge
nerații de-a rîndul.

O nouă perioadă a mi
neritului Văii Jiului, anii 
1919—1928, este tratată în 
capitolul al lll-lea. Sint ani 
de avînt revoluționar, ani 
de luptă a muncitorimii mi
niere sub conducerea Par
tidului Comunist Român 
împotriva ofensivei potrono- 
le. Muncitorii și-au strîns 
tot mai mult rîndurile în 
jurul Partidului Social De
mocrat și al forțelor revolu
ționare șî în ziua de 20 oc
tombrie 1920, cei 17 000 de 
mineri oi Văii Jiului au de
clarat grevă generală. O 
altă grevă a durat de la

de beton, se face în prezent cu 
fibre minerale sau elemente din 
beton celular autoclavizat — 
procedeu costisitor și care ne
cesită un mare volum de mano
peră. După noua metodă, con
ductele sînt „îmbrăcate" într-un 
material izolant format dintr-un 
amestec de bitum, puclră de cau
ciuc și negru de fum. După a-

50 la sută din venitul țării. Pro
dusele ei reprezintă un articol 
important al exportului mauritan. 
In cea mai mare parte acestea 
sint exportate în Senegal, Mali 
și alte țări din Africa occiden
tală.

Guvoruhl Mauritaniei acordă 
o mare importanță dezvoltării 

acestei ramuri a economiei. în 
orașul Kaedi, din sudul țării, o 
mare regiune agricolă și zooteh
nică. a fost construit primul a- 
bator cu o capacitate pînă la 
3 000 tone carne anual. Se pre
vede construirea unor asemenea 
abatoare la Kiffa, Ndma și în 
alte localități care vor prelucra 
producția regiunilor ’ din estul 
țării.

Ou agricultura se ocupă în 
genera) locuitorii care trăiesc 
în valea fluviului Senegal. Pe 
aceste pâmînturi roditoare iri
gate în permanentă do ploile 
din timpul iernii și revărsările 
de apă. taranii cultivă mei, pu
țin orz și porumb. Condițiile 
climaterice favorabile permit să 
se crească și vite a căror car
ne găsește o bună piață de des
facere.

3 mai pînă la 1 iunie 1928. (
Greva din 1928 a anun- < 

țot puternicele mișcări ale 1 
minerilor Văii Jiului din a- 1 
nul 1929 cînd au început 
să se închidă mine, să se 
concedieze muncitori, să se 
înrăutățească moi mult con
dițiile de muncă și de via- i 
ță ale minerilor. Această 1 
perioadă a anilor 1929 — 
1933 - perioada crizei e- 
conomice de suproproduc- \ 
ție din România — este S 
tratată in capitolul al IV- ) 
leo al cărții pe care, în li- ) 
nii sumore, încercăm s-o ? 
prezentăm. Sînt redate în / 
amănunțime aspecte ale 1 
muncii și luptei minerilor 1 
din această perioadă. \

Ultimele două capitole - (
V și VI - sînt consacrate i 
luptei minerilor Văii Jiului ’ 
împotriva exploatării capi- 1 
toliste și a dictaturii mili- \ 
toro-fasciste, pentru apăra- 1 
rea independentei si suve ( 
ranitâții patriei. In anul ) 
1941 minerii declară o nouă ? 
grevă. Măsurile brutale lua- < 
te de autorități împotriva ( 
greviștilor nu le-au înfrînt X 
voința de luptă. Ei s-au u- \ 
nit mai mult în jurul parti- ) 
dului, s-au alăturat tuturor ) 
muncitorilor din România în / 
lupta eroică pentru elibe- / 
rorea țării. r

Aici autorii pun capăt fi- \ 
lelor de istorie o Văii Jiu- S 
lui pe care le-au extras ) 
din lupta și sudoarea aces ) 
tui brav detașament de ) 
muncitori care sînt mineri. ?

Cartea „Valea Jiului - \
File de istorie" cuprinde in S 
paginile sale realități care j 
ne par azi neverosimile. ) 
dar ele au fost trăite de ) 
străbunii minerilor de azi, c 
au amplificat lupta de vea- ( 
curi a românilor și moghia- \ 
rilor înfrățiți pentru același \ 
țel : libertate, independen- > 
ță și suveranitate, au gră- ) 
bit zorii luminoși pe care-i ) 
trăim. /

Văzind lumina tiparului \ 
în chiar acest an, cînd Va- ) 
leo Jiului va sărbători 40 ' 
de ani de la eroicele lupte < 
ale minerilor de la Lupeni. S 
din anul 1929, cartea „Va- ) 
lea Jiului — File de istorie" / 
este un omagiu adus de ( 
autorii ei acestor bravi j 
luptători din adîncuri care 2 
scot la ziuă una din cele \ 
moi de preț bogății ale pa- ) 
triei — cărbunele. (

Dumitru GHEONEA (

coperirea sântului cu pămînt, 
prin conducte este trecut un a- 
gent termic datorită căruia 
amestecul se stratifică formînd 
o izolare termo și hidrofugă 
foarte rezistentă. Noul proce
deu conferă și avantajul unui 
preț de cost redus.

(Agerpres)

Maurit-ania depune mari efor
turi atit pentru dezvoltarea cul
turilor tradiționale cît și pen
tru introducerea altora noi. Fo
losirea semințelor selecționate, 
metodele moderne de cultivare, 
lupta împotriva dăunătorilor au 
pc-rmis să se sporească cu 25 
la sută .recolta de moi. princi
pala cultură alimentară. Dar 
Mauritania este nevoită, pentru 
satisfacerea nevoilor sale inter
ne, să importe mei și din Mali 
și Senegal în schimbul sării si 
el vitelor.

In valea Senegalului se Iac 
experiențe pentru cultivarea 
bumbacului, orezului precum și 
a trestiei do zahăr, pomilor fruc
tiferi, legumelor. Se desfășoa
ră lucrări pentru protejarea sal- 
cîmilor. și altor copaci din care 
se obține guma arabică. Ca și 
sarea, ea este articolul tradițio
nal al exportului Mauritaniei. In 
prezent, exportul de gumă ara
bică nu depășește 2—3 000 tone 
pe an și este destinat in qcne- 
ral Franței. Guma arabică este 
folosită la prepararea . dulciuri
lor și medicamentelor.

In regiunile muntoase Adrar. 
Taqant. în oazele Atar. Chin- 
guetti pe o suprafață de 2 500 
ha cresc circa 800 000 curmali 
caro dau anual 10—20 000 tone 
curmale.

După culegerea fructelor, la 
umbra palmierilor se seamănă 
mei. orz, bumbac, tutun, ceapă, 
fasole, pepeni, planta hna. cu 
ale cărei frunze pisate î$i vop
sesc femeile palmele și c&lcîiele.

P<''mierul este cu adevărat ve
nerat în deșert. El este considerat 
o plantă sfîntă trimisă pe pămînt 
om:ilu> de către Alah, avînd cir
ca 360 de întrebuințări. Chiar 
și scoarța lui tare, pisată, este 
folosită de femeile cochete ca 
fard. Așa îneît este cu totul In- 
droutălită zicala care circulă 
prin aceste locuri : .Să ucizi o 
oaie înseamnă să ucizi o albină. 
Dor dacă distrugi un palmier 
înseamnă că dislruqi 70 de 
prooroci".

Dl MINICA 13 APRILIE
8,30 Ora exactă. Cum va fl 

vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Pentru copii șl școlari. La 
șase pași dc o excursie — 
emlsiune-conc urs. Filmul 
serial Belle și Sebasiion 

(III) — Vinăloarca.
10.00 Ora satului.
11,00 Caleidoscop muzical-'ore- 

graflc.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.20 Publicitate.
13.30 închiderea emisiunii de di

mineață.
16,00 Duminica sportivă. Fina

lele campionatelor naționa
le individual'1 de box.

19,00 Telejurnalul do seară.
19.20 Desene animate.
19.30 Cînlece de primăvară — 

muzică populară româ
nească,

20,00 Film cu trei stele — ..Cre
ierul electronic" cu Spen
cer Tracy. Katharine Hep
burn și Joan Biondell.

21,45 Ion Mlnulo'cii poetul. 
22.00 Recita' Doina Badea.
22.20 Cîntă Tom Jones.
22,40 Telesport.
22,55 Telejurnalul de noapte.

LUNI 14 APRILIE
17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiștii din 

industrie.
18,05 Limba franceză. Lecția 54-
18.30 Albatros — revistă literară 

pentru tinerel.
19.00 Telejurnalul de seară. Pu

blicitate.
19.30 Gong — emisuine de ac

tualitate teatrală.
20,00 Intre metronom și crono

metru — emisiune-concurs.
21,00 Roman foileton : Forsyte 

Saqa (XXIV).
21.50 Prim plan aca-). Fugea 

Pora.
22,10 Premieră coregrafica pe 

micul ecran : ..Francisca 
de Rimini" de P T. Ceai- 
kovski. „Poarl-i sărutului" 
Si „Coloana intln'i.”” de 
Th. Olah.

22.50 Telejurnalul de noapte.

LUNI 14 APRILIE

PROGRAM! L 1:

5.05—6,00 Program muzicii: de 
dimineață; 6,05—9.30 Muzică și 
aotualități; 9,30 Revista literară 
radio (reluare); 10,00 Piese co
rale de Johannes Brahms; ’0 10 
Curs de limba engleză,- 10.30 
Muzică populară; 11.05 C<‘ -e- 
lul melodiilor; 11.45 Sfatul me
dicului. Epidemiile hidrice ri ro- 
filaxia lor; 12.00 Melodii de Con
stantin Alexandru și Adalbert 
Winkler,- 12,20 Cronica plastică 
de Olqa Bușneag,- '2 30 l 'tilnl- 
re cu melodia populară și ‘nter- 
prctul preferat; 13.10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,21 Solișt: șl 
orchestre de muzică ușoară : An
ca Agemolu. Sacha D’-stel. or
chestrele Jean fonescu și Mai 
Greger,- 14.10 De ce? De unde? 
De cînd? (emisiune pentru șco
larii din clasele a- III-a si a 
iV-a). Ciclu! Cunoștințe despra 
natură; 1505 Muzică ușoară in
terpretată la pian.- ’5 15 Memo
ria pămîntului românesc; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16.10 Muzică 
ușoară: 16.30 Antena t'rraretu- 
lu:.- '7,00 Pastel muzica': 17.10 
Muzică corală pe discuri; 17 30 
Cîntă Luminița Cosmin si Vic
tor Bunea,- 17.45 Ora specialis
tului; 1830 Gazeta radi<'- 19.00 
O melodie pe adresa dumnea
voastră: 19.20 Sport: 19.30 Mu
zică populară din Tranc ': aula;
19.45 Muzică ușoară; 20.05 Tea
tru radiofonic. Premiera „Pleacă 
berzele". Adaptare radiofonică 
dună o'-esa lui Ion Minulescu; 
2105 Muzică ușoeră: °1.25 Mii- 
ne. în ■•misiunile muzicale; 21.35 
Melodii de pretutindeni; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo- 
qic. Snort.- 22.40 Moment poetic» 
22 45 Intîlnire cu ja-’-'u1: 0.05— 
5.00 Fctrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Parada instrumentelor;
6.45 Muzică populară: 7 10 In 
sunet de fanfară- 7 37 Muzică 
ușoară; 7.45 Cîntece și jocuri;
3.10 Tot înainte (enrsiune pentru 
pionieri); 8,25 Arii din operete;
9.10 Curs de limba ennleză; 9.30 
Concert de estradă; 19.05 Reci
tal de pian Cornelii) Gheoro’.'iu;
10.30 Expediție pion’erenscă: 
11.15 Din folclorul muzical al 
popoarelor; 12.16 Concert de 
prînz; 13.00 De toate pentru toți;
14.10 Orchestra de muzică popu
lară .Doina Moldovei" din ’ași:
14.30 Moment științific; ’4.35 
Muzică ușoară de Petre Mihă- 
escu și Richard Oschanitzki: 15.00 
Dansuri instrumentale: 15.15 Mu
zică populară interpretată de 
Rodica Bujor. Ion Oprea și Ion 
Conil; 16.45 Muzică ușoară; 
17.00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteoroloqic: 17,15 Ateneu. Iti
nerar cultural-artistic: județele 
Argeș și Gorj. Emisiune r>~»1iza- 
tă de George Antoli: 17.45 Re
cital de operă Ion Piso- 18.05 
Amfiteatru literar; 18.30 Succe
se ale muzicii ușoare: 19.05 Suită 
din muzica baletului .La rr.vă" 
de Mihail Jora: 19.30 Curs de 
limba engleză: 19.50 Noapte bu
nă eonii; °0.20 Formația Bee 
Gees; 20 30 Ora speri'v■'ului;
20.50 Jocuri populare; 21 05 Mu
zica franceză de la I.ullv la 
Rameau. Prezintă Alice Mavro- 
din- 22'5 Cîntă Mih-aela Mihai; 
22 30 Cronica nlasH^- ’’3.45 
Muzică ușoară.

BULETINE DF ȘTIRI : Progra
mul I : 5.00; 5.30; 6.00; 6,30;

Î
9.00; 11,00; 13.00; 15.00; 20.00} 
24,00; 1,00; 2.00: 4,00; Progra

mul II : 6,05; 7,30; 10,00; 12.00; 
14,00; 18,00; 19.00; 21.00 : 23,00; 
0.55.
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ESSEN 12. 
Agei 
mite

I special 
pros. P. Slăncescu. trans- 

Simbătă dimineața s-a 
iis la Essen, important cen- 
ndustrial și muncitoresc din 

primul congres al Parti- 
Comvnist German. Iau 

793 de delegați și mai 
• sule de invitați. Sini, de 

nea, prezenti reprezentanți 
partide comuniste si mun- 

•ști din Europa. Din Româ- 
larticipă tovarășul Mihai 
i secretar al Comitetului 
al al Partidului Comunist

tcfl desfășurată în perioada din
tre prima • • •-
P.C.G. și 
subliniază 
efecUvul 
de la 9 000 la 
bri. Raportul c 
ză a situației > 
le și politice, 
țelor de clasă i 
germană.

Delegații au început apoi dez
baterea 
clarațioi 
tului de

conferință federală a 
actualul congres. Se 
faptul că în șase luni 
partidului a crescut 

i 22 000 de mein- 
cuprinde o anali- 
cconomicc, socia- 
a dispoziției for- 

in societatea vest-

asupra raportului, -de- 
de principii șl proiec- 
statut al partidului.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a treizeci și noua

Kuri Bachmann membru al 
Corn totului federal al P.C.G.. a 
pre • ntat raportul „Să acționăm 
unitar pentru înnoirea demo
crat ;.~ă a statului și societății", 
în '-are este înfățișată aclivita-

Mesajele de salut primite de 
congres din partea partidelor 
frățești au fost multiplicate și 
împărțite delegation

de salut
al Partidului Comunist Român

către primul Congres al
Partidului Comunist German

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român vă transmite 
dumneavoastră, delegați la pri
mul Congres al Partidului Co
munist German, tuturor comu
niști'or, clasei muncitoare, for
țelor progresiste și democratice 
din Republica Federală a Ger
maniei. un cald salut frățesc din 
partea comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România.

Part’<•-!] și poporul nostru nu
tresc sentimente de profundă 
simpatie și solidaritate intema- 
ționalistă țață de lupta comu
niștilor vest-germani pentru in
teresele lundamentale ale po
porului apărarea drepturilor și 
libertăților democratice, împotri
va reînvierii neonazismului. pen
tru rcuiizarea, în această luptă, 
a unității de acțiune a clasei 
muncitoare, a forțelor progre
siste, democratice și populare 
din Republica Federală a Ger
maniei.

Folosim aceasta ocazie pen
tru a ne exprima convingerea 
că intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Ger
man se vor dezvolta relații de 
colaborare tovărășească, înte
meiate pe principiile maixism- 
leninismului și internaționalismu
lui proletar, în interesul întă
ririi prieteniei dintre partidele 
și popoarele noastre, al coeziu
nii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Partidul Comunist Român mi
litează cu consecvență pentru 
crearea unui climat de încrede
re și respect reciproc intre parti
dele comuniste și muncitorești, 
pentru depășirea dificultăților 
existente și întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești mondiale. Avem convinge
rea profundă că temelia sigură 
a dezvoltării relațiilor dintre 
partidele comuniste o constituie 
respectarea strictă a principiilor 
marxist-leniniste ale egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne. Forța unității 
mișcării comuniste, in condițiile 
marii diversități in care acțio
nează oartidele frățești rezidă 
în re-pcclarea dreptului fiecărui 

! de a-și stabili linia poli- 
•i de a hotărî de sine stă- 

fară nici un amestec din 
in toate problemele acti- 

i sale interne și internațio- 
■nlicind creator adevăruri- 

■r-nerale ale marxism-leni-
” la realități1® tării res- . lor națională, pentru dezvolta

rea de sine stătătoare, progres 
economic și social

Vă urăm, dragi tovarăși, suc
ces deplin in desfășurarea lucră
rilor Conqresuîui. in lupta parti
dului dumneavoastră pentru tri
umful cauzei oăcii. democrației 
și socialismului.

u-

în 
a-

tător 
afară 
vi tăti 
nale. 
Ie 
ni- 
pe. tiv-

România socialistă pune in 
cent-”' political sale- externe 
prietenia trainică și alianța cu 
toat<- țările socialiste, militează 
pentru întărirea unității statelor 
sistemului mondial socialist; tot
odată ea promovează o politi-

că de colaborare multilaterală 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, aducîn- 
du-și în acest fel contribuția 
la întărirea păcii și apropierea 
între popoare.

In prezent, cînd cercurile im
perialiste, militariste și revan
șarde încalcă grav normele de 
relații internaționale, întrețin fo
care de încordare, încearcă să 
reînvie atmosfera „războiului re
ce" și alimentează cursa înar
mărilor, singura alternativă rea
lă la politica lor agresivă este 
extinderea relațiilor de coopera
re multilaterală intre toate sta
tele, promovarea neabătută a 
principiilor suveranității națio
nale și respectului reciproc, ex
cluderea folosirii forței in ra
porturile internaționale, elimi
narea surselor de tensiune, des
ființarea blocurilor militare, li
chidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, rezolvarea pe 
calea tratativelor a tuturor pro
blemelor litigioase, realizarea 
nor măsuri de dezarmare.

Preocupată de soarta păcii 
Europa și în lume, România
cordă o mare însemnătate în
făptuirii securității pe continen
tul nostru. Pentru atingerea a- 
cestui țel trebuie să se porneas
că de la realitățile istorice, de 
la inviolabilitatea frontierelor 
statornicite în Europa după cel 
de-al doilea război mondial, de 
la existenta celor două state 
germane și necesitatea normali
zării relațiilor cu ele. O con
tribuție însemnată la întărirea 
păcii, securității și colaborării 
în Europa poate aduce înfăptui
rea măsurilor preconizate în 
Declarația de la București și în 
recentul Apel adresat tuturor 
statelor europene de țările par
ticipante la Thatatul de la Var
șovia.

Manifestindu-și solidaritatea 
cu lupta dreaptă a eroicului po
por vietnamez, căruia îi acordă 
întregul lor sprijin material, mo
ral și politic, partidul și po
porul nostru consideră că tra
tativele de la Paris trebuie să 
ducă la încetarea războiului și 
retragerea trupelor străine din 
Vietnam, pe baza 
dreptului poporului 
de a-și rezolva singur 
le sale, fără amestec

Poporul român este 
solidar cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului și neo- 
colonialismului. pentru eliberarea

respectării 
vietnamez 
probleme- 
din afară, 
pe deplin

ORIENTUL APROPIAT
La O.N.U. a fost
creat un grup

de lucru
al celor patru

NEW' YORK 12 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a confirmat oficial că răspunsu
rile date do guvernele Israelu
lui, Iordaniei și R.A.U. la ches
tionarul ce le-a fost prezentat 
de reprezentantul permanent al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring, au fost remise repre
zentanților celor patru mari pu
teri și fiecăreia din părțile im
plicate în conflictul din Orien
tul Apropiat.

Conținutul răspunsurilor da
te ambasadorului Jarring nu a 
fost dezvăluit, dar s-a anunțat 
crearea unui grup de lucru for
mat din adjuncții reprezentanți
lor permanent la O.N.U. ai ce
lor patru mari puteri care a 
primit misiunea de a le studia 
în scopul elaborării unei „de
clarații de intenții" care va fi 
remisă spre aprobare fiecăreia 
din părțile aflate în conflict.

a îmbunătăți relațiile dintre Sta
tele Unite și Republica Araba 
Unită. El a precizat totodată ca 
chestiunea reluării reltfliilor 
diplomatice normale intre Lcele 
două țări nu a fost discutată, 
în special — a arătat puito
rul de cuvînt a avut loc „un 
schimb de vederi privind (evo
luția situației din Orientul Mij
lociu". Președintele Nixon., i-a 
împărtășit lui Mahmud Fawzi 
demersurile întreprinse de Sta
tele Unite, alit pe plan bilate
ral, cît și multilateral, pentru 
găsirea unei soluții în vederea 
restabilirii păcii în această re
giune. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a adăugat că vizita 
lui Mahmud Fawzi constituie un 
răspuns la cea întreprinsă la 
Cairo, la sfîrșitul anului trecut, 
de William Scranton, reprezen
tantul personal al președintelui 
Nixon.

Franța

CIOCNIRI VIOLENTE 
INTRE 

DEMONSTRANȚI 
$1 POLITIE 

LA BOURGOIN
PARIS 12 (Agerpres). — De

monstrații urmate de ciocniri vio
lente cu poliția s-au desfășurat 
la Bourgoin, în sud-eslul Fran
ței, în legătură ou regimul im
pozitelor. Au fost incendiate au
tomobile și au fost rănite citeva 
zeci de persoane. Cei aproxima
tiv 3 000 de demonstranți au blo
cat timp de 10 ore toate căile 
rutiere, protestînd împotriva a- 
restării liderului mișcării pentru 
o reformă fiscală și a securității 
sociale, Georges Nicoud, în 
cursul unei demonstrații ce a 
avut loc cu citeva zile în urmă, 
cînd oficiile,fiscale au fost luate 
cu asalt. Cu acest prilej, toate 
registrele oficiului au fost ridi
cate și sint deținute și în pre
zent de manifestant).

PE SCURT

întrevedere
Nixon-Fawzi

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — Mahmud Fawzi, consi
lierul pentru problemele exter
ne al președintelui Gamal Ab
del Nasser, a avut vineri după- 
amiază o întrevedere cu preșe
dintele Richard Nixon. Un pur- 
tor de cuvînt al Casei Albe a 
declarat că cei doi interlocu
tori și-au exprimat dorința de

După incidentele
de la Baffipaglia

Demonstrații
de protest

în Italia
ROMA 12 (Agerpres). — In o- 

rașele Milano, Roma și Florența 
au avut loc vineri demonstrații 
de protest față de măsurile repre
sive ale autorităților polițienești 
împotriva populației din locali
tatea Batlipaglia, soldate cu doi 
morți și peste o sută de răniți. 
In cursul acestor demonstrații 
s-au înregistrat violente ciocniri 
cu poliția.

Mari inundații în S.U.A.
• MII DE FAMILII ȘI-AU PĂRĂSIT CASELE • NUMEROASE 
USCAT AU DEVENIT IMPRACTICABILE

ARTERE DE CIRCULAȚIE PE

Puternică explozie 
la Uberaba

O puternică explozie a pro
vocat avarierea serioasă a cî- 
torva clădiri din orașul Uberaba 
din statul brazilian Minas Ge
rais. Nouă persoane au fost 
else, iar mai multe au fost 
nite. 
explozia a 
o încărcătură de dinamită.

Autoritățile consideră 
fost provocată

u- 
ră- 
că 
de

• ROMA. — Organizația Na
țiunilor Unite pentru Agricultu
ră și Alimentație (F.A.O.), a ho- 
tărit să trimită 2 250 tone de ce
reale în Nigeria pentru a acoperi 
lipsa de alimente în patru re
giuni din această țară, bîntuite 
de o secetă îndelungată. Cerea
lele urmează 
pe trei luni 
soane.

să asigure hrana 
a 125 000 de per-

,,Sfîntul“ s-a căsătorit

• ANKARA. — Un elicopter 
militar turc s-a prăbușit vineri 
în timpul unui antrenament de 
zbor în apropiere de Ankara. 
Cei opt membri ai echioajului 
și-au 
nosc

pierdut viata. Nu se cu- 
încă cauzele catastrofei.

NEW YORK 12 (Agerpres).
— Dr. Paul Morgan, microbio- 
log la spitalul din Little Rock 
(Arkansas) a declarat că veni
nul păianjenului de casă, mult 
mai puternic decît cel al co
brei, poate da cheia prevenirii 
respingerii organelor grefate de 
către organismul pacientului.

Agenția United Press Interna
tional scrie că descoperirea- dr. 
Morgan ar putea fi aplicată, de 
asemenea, în domeniul vinde
cării cancerului șj hemofiliei.

Cunoscutul 
ore devenit 
serialului pentru 
„Sfintul", s-a căsătorit cu aotri- 
ța italiană Luisa Mattioli.

In fața clădirii unde s-a ofi
ciat căsătoria civilă s-au slrîns 
aproximativ 600 de admiratori 
și în special admiratoare ale 
popularului actor. A fost nevoie 
chiar și de poliție pentru ca 
entuziasmul admiratorilor să nu 
stînjenească buna desfășurare a 
festivităților.

actor Rogers Mo- 
celebru datorită 

televiziune,

• BONN. — Tribunalul din 
Kiel a condamnat vineri doi 
foști ofițeri naziști acuzați de 
complicitate la asasinarea a 
1 500 persoane în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Este 
vorba de Heinz Richter, care a 
fost condamnat la 7 ani închi
soare. și de Hans Hasse, con
damnat la 5 ani și 6 luni închi
soare.

Demonstrație a populației din Anguilla
In capitala Insulei Anguilla 

a avut loc vineri prima între
vedere între liderul nopufației 
insulare. Ronald Webster', și 
lordul Caradon, reorezentant 
permanent al Marii Britanii la 
O.N.U., sosit aici (a doua oară 
de la invazia trupelor engleze) 
pentru a contribui la reglemen
tarea situației. Prima sa vizită 
în Anguillă s-a încheiat cu un 
acord între el și Webster, acord 
ce nu a fost respectat do eorhi-

sarul britanic în insulă, Anthony 
Lee.

In timpul desfășurării convor
birilor, la reședința comisarului 
britanic Lee a avut loc o de
monstrație a populației anquil- 
leze, care cerea retragerea a- 
cestuia din post și ca Marea 
Britanic să acorde independen
tă insulei.

• VARȘOVIA. Guvernele 
R.P. Polone și Republicii Singa
pore au hotărît să stabilească, 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

ECUADOR ; Aspect de 
la o grandioasă demon
strație desfășurată recent 
intr-unui din principalele 
orașe ecuadorlene Gua
yaquil; printre revendi
cările demonstranților se 
numără : îmbunătățirea
condițiilor de muncă și 
viață, mărirea salariilor, 
naționalizarea Instalațiilor 
petroliere, lichidarea po
zițiilor monopolurilor 
nord-americane in eco
nomia tării.

Vizita delegației
C.C. al P.M.U.P. 

la Berlin 
s-a încheiat

BERLIN 12 (Agerpres). — De
legația C.C. al P.M.U.P., condu
să de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și-a încheiat vizita de prietenie 
făcută la Berlin, la invitația C.C. 
al P.S.U.G. In comunicatul dat 
publicității se arată printre al
tele, că părțile an căzut de a- 
cord asupra lărgirii colaborării 
economice, tehnico-științifice, 
culturale ele. De asemenea, se 
subliniază că cele două țări vor 
acționa in conformitate cu Ape
lul de la Budapesta al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia în favoarea convocă
rii unei conferințe îh proble
mele securității și colaborării 
cu. participarea tuturor statelor 
europene, inclusiv a celor două 
state germane — R. D. Germa
nă și R. F. a Germaniei.

ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 

Reciproc
In zilele de 9 și 10 aprilie a 

avut loc la Moscova cea de-a 
treizeci șl noua ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
ajutor Economic Reciproc. La șe
dință au participat reprezentanții 
țărilor membre C.A.E.R. în Co
mitetul Executiv : T. Țolov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia, F. Haniouz, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Socialis
te Cehoslovace, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mon
gole, P. Jarosiewicz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, G. 
Radulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ai Republicii 
Socialiste România, A. Apro, vi
cepreședinte al guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, M. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Minișlri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, in conformitate 
cu Convenția dintre C.A.E.R. șl 
guvernul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, V. Gainovici, 
șeful Misiunii Permanente a 
R.S.F.I. de-pe lingă C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de D. 
Gombojav, reprezentantul Repu
blicii Populare Mongole,, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole.

Comitetul Executiv, examinind 
problema referitoare Ia sarcinile 
care decura din hotărîrile se
siunii a XXII-a a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și, fi
nind seama de importanța aces
tora pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre țările 
membre șl R.S.F.I., precum șl a 
activității organelor C.A.E.R., a 
adoptat recomandări corespunză
toare cu privire la realizarea a- 
cestora.

Lucrările sesiunii 
Comisiei Economice 

a o.N.l. pentru Europa
■ •• Intervențiile delegațiior României

GENEVA 12 - Corespondentul Agerpres, Horia Li
man, transmite : Participanții la cea de-a 24 sesiune a 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa au început 
să analizeze 
subsidiare.

activitatea

pozitiv e- 
de statisti-

Ma-

comitetelor și a organelor lor

WASHJNCTON 12. — Cores
pondentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie transmite: Curenții de 
aer cald care străbat in pre
zent partea centrală a vestu
lui Statelor Unite au provocat 
mari inundații soldate cu pa
gube evaluate la zeci de mili
oane de dolari. In statul Min
nesota a fost declarată stare 
dc- urgență. Guvernatorul aces
tui stat a cerut președintelui 
Nixon să declare 58 de distric
te ale Mi d nesolei zone de de
zastru. sau sinistrate. Apele 
Fluviului Mississippi au crescut 
e.mrm in ultimele zile, depă
șind cu mult limita considerată 
periculoasă. Centrul Meteoro-

logic din capitala acestui stat 
consideră că localitățile situate 
pe cursul superior al fluviului 
sint amenințate de cele mai 
mari inundații cunoscute vreo
dată aici. Zeci de inii de oa
meni continuă zi și noapte o- 
perațiunea de îndiguire a ma
lurilor nurilor tributare Flu
viului Mississippi din Statele 
Minnesota, Dakota de sud, Da
kota de nord și lowa, afectate 
de mari inundații locale.

Orașul Warren, din nord- 
vesLul statului Minnesota, cu
noaște cea mai mare inunda
ție din întreaga sa istorie. Mii 
de familii și-au părăsit casele 
plecind în alte localități. Ora-

șul Sioux Falls din Dakota de 
nord a fost de asemenea eva
cuat după ce digul ridicat 
de-a lungul rîului Big Sioux 
a cedat presiunii apelor în con
tinuă creștere. Sute de oameni 
nu au avut timp să-și ia din 
case decît îmbrăcămintea. E- 
chipele de salvare a sinistra- 
ților circulă prin oraș cu băr
cile, apa ajungind la aproape 
1 m. întreprinderile, instituți
ile și scolie și-au suspendat 
activitatea. Zeci de mii de saci 
cu nisip continuă să fie expe- 
diati spre regiunile amenința
te de inundații. Numeroase șo
sele și linii de cale ferată an 
devenit impracticabile.

© PARIS. — In cadrul celui 
de-al 7-lea Congres iotornațio- 
nal Hegel, care se desfășoară 
la Paris sub auspiciile Societă
ții internaționale Hegel, acade
micianul Henry Tonescu-Gulian 
a prezentat comunicarea „Hegel 
și perspectivele filozofici cultu
rii".

© WASHINGTON. Un
grup de oameni de afaceri a- 
mericani au cerut președinte
lui Nixon ca în următoarele 18 
luni să fio retrase din Vietna
mul de sud toate trupele ame
ricane aflate acolo. în timpul 
unei întrevederi cu un purtă
tor de cuvînt al Casei Albe, re
prezentanții oamenilor de afa
ceri din 49 de state americane 
și-au exprimat nemulțumirea fa
ță de faptul că noul guvern a- 
merican a extins prea mult ter
menul de „reevaluare a noilor 
sale obligații" în Vietnam și 
căile de reglementare a conflic
tului.

Apreciind in mod 
forturile desfășurate 
cieni, delegatul român C. 
noliu a amintit că România a 
găzduit, în toamna anului tre
cut, cea de-a 8-a sesiune a gru
pei de lucru pentru prelucrarea 
electronică din cadrul Confe
rinței statisticienilor europeni, 
care a prilejuit sugestii valo
roase în domeniul perfecționă
rii prelucrării electronice a da
telor și a sistemelor informa
ționale moderne, a creării unui 
limbaj internațional utilizat in 
prelucrarea datelor. Vorbitorul 
a propus să se continue preocu
pările în domeniul îmbunătăți
rii metodologiei statistice a ra
murilor in vederea asigurării 
posibilităților de comparare a 
datelor statistice, ca și funcțio
narea în cadrul Conferinței sta
tisticienilor europeni a unor or
ganisme subsidiare, cu caracter 
continuu și a unor organisme 
temporare de natură a contri
bui la creșterea operativității 
în rezolvarea diferitelor proble
me.

în cadrul Comitetului cărbu
nelui, delegatul român N. Dinu 
a relevat necesitatea lărgirii 
ansamblului temelor de studii, 
sugerînd abordarea probleme
lor preparării cărbunelui și a 
celor privind epurarea apelor 
reziduale. El a apreciat că reu
niunile directorilor do institute 
naționale științifice miniere ar 
trebui să aibă loc la fiecare 
doi ani, după cum ar trebui or
ganizate mai rațional reuniunile 
șpeciale și simpozioanele. Vor
bitorul a sugerat crearea de or
ganisme subsidiare ad-hoc pen
tru probleme speciale, studie
rea posibilităților de dezvoltare 
a

și științifice, ca și în domeniul 
industrial.

în cadrul Comitetului pentru 
problemele agricole, S. Ilinoiu a 
propus să se lărgească stud' 
rea problemelor ameliorării 
funciare în cadrul organelor 
subsidiare sau să se creeze un 
grup de lucru special. De ase
menea, sa se întreprindă mă
suri în domeniul comerțului in- 
tereuropean cu produse agrico
le, acordindu-se o atenție deo
sebită înlăturării obstacoleloi 
care împiedică schimburile în
tre țările cu sisteme social-eco- 
nomice diferite.

, Luînd cuvîntul în Comitetul 
gazului, I. Gorită a relevat re
zultatele obținute cu prilejul 
simpozionului din octombrie 
1968 la București asupra utili
zării gazului în industria chi
mică. El a propus să se orga
nizeze studierea aspectelor le
gate de distribuirea gazului și 
să se acorde o mai mare aten
ție aspectelor tehnice ale pro
blemelor ce stau în fața Comite
tului.

în Comitetul energiei electri
ce, delegatul român a insistat, 
de asemenea, asupra necesității 
de a se da activității un carac
ter mai practic. El a apreciat 
că in domeniul electrificării ru
rale ar trebui să se ia in con
siderare problemele economice 
și tehnice ale transportului și 
distribuției de energie electri
că. Vorbitorul a sugerat sub
stituirea activității permanente 
a unor organe subsidiare ale 
comitetului prin simpozioane ca 
acela organizat recent la Bu
curești. "

cooperării economice, tehnico

Cutremure 
de pămînt 

la Koynanagar
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încheierea colocviului „Războiul în Mediterană"
PARIS. — La Paris au luat 

sfirșit lucrările Colocviului in
ternațional cu tema : „Războiul 
in Medlterană" la care participă 
istorici- din 20 de țării Vineri 
după-amiază. general maior in 
rezervă Gheorhe Zaharia. di
rector adjunct al Institutului

de studii istorice și social-poli
tic ■ • de pe lingă C.C. al P.C. 
Român a prezentat comunica- 

core-rea „Citeva aspecte alo
lăți i evenimentelor celui de-al 
doilea război mondial in 
Mc-diteranei — Europa de sud- 
est".

zona

NEW DELHI. 12 (Agerpres). - 
în ultimele 24 de oro, nouă cu
tremure de pămînt au fost re
simțite in localitatea indiană 
Koynanagar, unde cu 18 luni in 
urmă un cutremur catastrofic a 
luat viata a 200 de persoane. 
Ultimele cutremure nu au pro
vocat pagube importante și nici 
victime omenești.

Ascullind Informarea referitoa
re la rezultatele studierii pro
blemelor de comerț exterior, le
gate de perfecționarea in conti
nuare șl folosirea mai bună a 
avantajelor sistemului de decon
tări multilaterale in ruble trans
ferabile dintre țările nu mbre 
C.A.E.R. și dezvoltarea activității 
Băncii Internaționale de Colabo
rare Economică, Comitetul Exe
cutiv a adoptat recomandări co
respunzătoare cu privire la acti
vitatea viitoare in acest domeniu.

La ședința Comitetului Execu
tiv a lost examinai raportul Co
misiei permanente C.A.E.R pen
tru statistică cu privire la acti
vitatea desfășurată și activitatea 
ei de viitor. Comitetul Executiv 
a relevat că, Comisia pentru sta
tistică a desfășurat o activitate 
pozitivă privind dezvoltarea șl 
adincirea colaborării larilor mem
bre C.A.E.R. in domeniul Urcă
rilor statistice. Recomandările 
privind unificarea metodolooiei 
statistice a țărilor «^'-mbre 
C.A.E.R., elaborate de Comisie, au 
contribuit la realizarea comnara- 
bilității datelor statistice necesa
re pentru informarea statistică 
reciprocă a tarilor membre 
C.A.E.R. si pentru lucrările or
ganelor Consiliului.

Comilelijl Executiv a examinat 
raportul Secretariatului Consiliu
lui cu privire la efectuarea de 
către țările interesate și orga
nele Consiliului a lucrărilor vi
itoare în domeniul comparărilor 
internaționale și al unificării me
todologiei și a indicatorilor sta
tistici, și a adoptat recomandări 
corespunzătoare cu privire la 
perfecționarea in continuare a 
formelor și metodelor lucrărilor 
și informărilor statistice în acest 
domeniu, inclusiv a colaborării 
științifice și tehnico-științiiice a 
țărilor membre C.A.E.R. pentru a 

-contribui la dezvoltarea în con 
tinuare a legăturilor economice 
și tehnico-științifice dintre ele.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de prietenie șl deplină înțelege
re reciprocă.

R, P. Ungară

Consfătuire pe țară 
a brigăzilor de 

muncă socialistă
BUDAPESTA 12. — Corcjpon- 

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : La Budapesta se des
fășoară lucrările celei de-a treia 
consfătuiri pe țară a conducăto
rilor brigăzilor de muncă socia
listă din R. P. Ungară. La con
sfătuire participă Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
șl alți membri ai conducerii de 
partid și de slat. Gaspar Sandor, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.. secretar general 
al Consiliului Central al Sindi
catelor din Ungaria, a prezentat 
un raport în legătură cu activi
tatea brigăzilor de muncă socia
listă și sarcinile acestora in ceea 
ce privește dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale. 
Mehes Lajos, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria, a prezentat 
un coreferat. Lucrările consfă
tuirii continuă.

In cadrul consfătuirii 
cuvîntul Janos Kadar.

a luat

REMANIERE 
MINISTERIALA

IN SIERRA LEONE
FREETOWN 12 (Agerpres). - 

Premierul Siaka Stevens al Si- 
errei Leone a procedat la o re
maniere a cabinetului său. Doi 
miniștri — ministrul dezvoltă
rii, Solomon Pratt, și ministrul 
educației. R. B. Kowa — au fost 
scoși din componența guvernu
lui. Totodată au fost create trei 
ministere noi.

James Earl Ray afirmă 
că este nevinovat

NEW YORK 12 (Agerpres).
— James Earl Ray, condamnat 
recent la 99 de ani închisoare 
pentru asasinarea pastorului de 
culoare Martin Luther King, a 
adresat Curții federale o politie, 
in care afirmă că s-au făcut 
presiuni asupra lui pentru a 
accepta să se declare vinovat. 
Se știe că declarinchi so vino
vat el nu a mai fost, propriu-zis 
judecat, fiind condamnat din o-

ficiu la 99 de ani închisoare. 
Ray cere Curții federale să a- 
nuleze contractele sale cu avo
catul Percy Foreman, care l-a 
apărat la proces, șl cu scriito
rul William Bradford Huie, caro 
i-a scris biografia. In politie, 
Ray se plinge că Foreman „i.u 
s-a străduit să obțină o jude- 
caia dreaptă'. El aiirmă că oslo 
nevinovat și că dorește deschi- 
d. rea unui nou proces.
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