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falca Jiului pe tralcc
toria marii întreceri

I I I

>cmai își făcea obișnuitul 
revir zilnic la punctele 
de lucru, așa că ingine- 

r .' Vlad Wolkowski, de la șan- 
instalații lotul Petrila- 
'-a însoțit fără pic de 
Obiectivul : centrala 

iică Lopca, aflată în fază de 
are. construită într-un timp 

fără precedent de scurt pen
tru constructorii Văii Jiului : o 
lună și jumătate. Centrala este 
menită să deservească cele 140 
apartamente cu grad diferen
țiat de confort din apropiere. 
Gazda noastră ne dă explicații 
int-resante.

.. Poate că și construcția a 
fost mai simplă. Zidăria s-a 
executat din cărămidă, nu din 
beton armat — ca de obicei 
— iar sistemul de alimentare 
.cu cărbuni de la partea supe
rioară lipsește. Dar dacă nu 
erau oamenii...

Și vechea noastră cunoștință 
ca-r a absolvit nu de mult In
st’tutui de mine — ne clădește 
ce vorbe calde imaginea mun
cii de zi cu zi a constructorilor, 
a strădaniei perseverente și dă
ruirii lor firești.

— Nu i-a îndemnat nimeni, 
dar de cite ori n-au rămas o 
oră. două după program, cind 
era zor de ceva ! Nu o dată i-a 

și noaptea pe șantier...

ui V

reț 
ter

rii lui loan Băluță, preocupați 
să dea un aspect cît mai plă
cut exteriorului construcției, 
„s-o dichisească cum se cade..."

Atenția ne este atrasă de 
mișcările rapide, îndeminatice 
ale oamenilor cuprinși de febra 
lucrului, ceea ce trădează buna 
calificare și experiența șantie
relor acumulată do-a lungul ți
nui șir de ani. Intre ci distin
gem pe tînărul Nicolae Stoica 
și pe comunistul Petru Bozeșan. 
de 7 ani în aceste locuri... In 
interiorul clădirii centralei, e- 
chipa do electricieni condusă 
de Hristos Dzandzis. execută 
în tencuială orificiile pentru fi
xarea tabloului de distribuție.

— Am avut emoții, la înce
put. căci lucrările de săpătură 
Ia fundații au fost precedate 
de devierea parțială a pirîu- 
lui, care tăia dc-a curmezișul 
amplasamentul stabilit al cen
tralei — ne destăinuie maistrul. 
Și. atunci, ce ne-am zis ? Să 
facem o săpătură specială la 
fundamentul coșului de fum 
spre a capta toate infiltrațiile 
din zonă, pentru a putea turna 
fundația. „Băieții" mei ? îs buni 
de laudă. Ceea ce trebuia să fie 
gata abia în trimestrul II, va 
fi complet terminat către finele 
acestei luni... Și ne vorbește, 
mai departe de dulgherii lui loan 
Gyorgy — Grigore Obăilău și 
Liviu Arieșan, seralist in clasa 
a X-a, de fierar-betonistul loan 
Toma din echipa destoinicului 
loan Oșvat, de instalatorii din

>arole. abia urcat deasu
pra blocurilor, încearcă 
să zvînte, cit de cît, pă- 
înmuiat de ploaia din 

ajun. Trecem puntea peste pî-
riul Arsului și ne iese în în- 
tîmpinare, cu un zîmbet deschis 

ui gurii. Aristică Gea- 
mănu. maistrul șantierului. Pri
vim cîtcva clipe tăcuți la zida-

Traian MULLER

privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare 

și majorare a salariilor in unitățile 
cu profil de foraj, petrol, 

gaz metan și explorări geologice

Conducerea întreprinderii 
u™J|a ora modernizării

Lector universitar 
SEPTIMIU KRAUSZ

Conducerea fiind o activitate 
deosebită, cel ce o exercită tre
buie să se distingă prin călită li 
specifice. 25 de cadre de con
ducere au încercat să contureze 
profilul optim al conducătorului, 
punctind pe o listă 25 de cali
tăți ipotetice. A rezultat un 
„clasament" pe care îl oferim

în două variante: varianta pă
rerii directorilor de întreprin
deri și a părerii tuturor condu
cătorilor (ordinea este cea re
zultată din punctajul obținut do 
fiecare trăsătură; de la locul 
11 la 25 amintim doar trăsătu
rile care ne interesează; cele 
care reprezintă, după părerea 
noastră, primele zece trăsături 
necesare conducătorului sînt ti
părite cu litere mari). Deci...

Ce calități reclamă 
munca de conducere ?

insă importanță aspectelor uma
ne ale muncii de conducere.

Putem fi însă întrebați: de 
ce atîla rigurozitate, de ce me
reu factori, punctaje, clasamente, 
calcule, procentaje etc. ? Fiind
că încorcînd să aducem o mică 
contribuție la efortul perfecțio
nării științifice a muncii de 
conducere vrem să CONVIN
GEM, ori n-am spera în acest 
rezultat pe baza unei metode 
neșliințifice, prin interpretarea 
„după ureche" a două-trei pă
reri disparate.

Și acum, să recitim „inventa
rul" nostru de calități și să ne 
permitem o primă concluzie...

■ ■

de trăsături din care s-a ales 
sini țoale calitafi, deci nu se 
pune problema de a anula, de a 
contraargumenta vreuna, ci de 
a discerne pe cele specifice mun
cii de conducere (fapt lragi-co- 
mic însuși „dlscernămîntul" s-a 
clasat modest I).

Ce „atu“-uri 
suplimentare 

sînt necesare 
conducătorilor ?
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rezultatele obținute în produc
ție de fiecare salariat și de cele 
alo întreprinderii în ansamblu. 
Prin aplicarea noii salarizări 
se realizează un sistem unitar 
de retribuire a muncii in secto
rul de extracție și transport a 
gazului metan cu cel al prelu
crării țițeiului.*

La fel ca și in celelalte ra
muri Industriale, unde s-a ge
neralizat noul sistem de salari
zare, lucrătorii din unitățile cu 
profil de foraj, petrol, gaz me
tan și explorări geologice vor 
beneficia de sporuri de salarii 
pentru vechimea neîntreruptă în 
aceeași întreprindere, de grati
ficați) anuale pentru depășirea 
prin efort propriu a beneficiilor 
planificate, precum și de pre
mieri în cursul anului pentru 
rezultate deosebite obținute în 
activitatea lor.

Noua hotărîre a Consiliului 
de Miniștri oglindește consec
vența cu care sînt traduse în 
viată prevederile hotărîrii Ple
narei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român din oc
tombrie 1967 cu privire la îm
bunătățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor și 
alo Congresului al IX-lea al 
partidului, referitoare Ia ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii din țara noastră.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
va constitui pentru geologi si 
sondori un nou imbold în in
tensificarea activității destinată 
identificării și punerii în valoa
re a noi structuri de țiței și 
gaze, lărgirii bazei proprii de 
minereuri utile necesare diferi
telor ramuri alo 'economiei na
ționale. Ea va constitui în ace
lași timp pentru petroliști un 
puternic stimulent în realizarea 
sarcinilor cincinalului, in ex
ploatarea rațională a zăcăminte
lor de țiței și gaze, valorifica
rea superioară a fiecărei lone 
de țiței. în diversificarea și îm
bunătățirea calității produselor 
petroliere la nivelul exigențe
lor pieții interne- și externe.

Consiliul de Miniștri a adop
tat >> hotărîre prin «are sc a- 
probă cu începere de la 1 mai 
a.c. generalizarea experimentă
rii noului sistem do salarizare 
si majorare a salariilor in uni
tățile cu profil de foraj, petrol 
si gaz molan de sub îndruma
rea șl controlul Ministerului Pe
trolului. Pe aceeași dată se va 
aplica noul sistem de salarizare 
și majorare a salariilor la între
prinderile geologice de explo
rări și de prospecțiuni din sub- 
ordinea Comitetului de Stat al 
Geologiei, iar cu începere de la 
1 iunie Ia întreprinderile do 
explorări geologice din subor- 
dinca Ministerului Minelor.

Potrivit liolărîrii, salariile 
muncitorilor, inginerilor, econo
miștilor, tehnicienilor și func
ționarilor din industria de pe
trol și gaz metan urinează să 
fie majorate în medie cu 9,6 l«i 
sută j împreună cu majorarea 
salariilor mici efectuate în 1967, 
se asigură pe ansamblul acestei 
industrii o creștere medie de 
10,4 la sută în 1969. în activi
tatea de foraj și explorări geo
logice majorarea medie a sala
riilor urmează să fie de 8,9 la 
sută ; asigurîndu-se pe ansam
blul acestui sector împreună cu 
majorările salariilor mici din 
1967 o creștere medie de 9,6 la 
sulă în 1969.

De aceste creșteri ale sala
riilor vor beneficia peste 90 000 
de salariați ale căror venituri 
anuale vor fi cu aproximativ 160 
milioane lei mai mari față 
cele realizate înainte de 1 au
gust 1967.

Salariile muncitorilor și per- 
sor.akt ui. tehnico-administrativ 
din • t lile de foraj, petrol, 
gaz metan și explorări geologi
ce, vor fi stabilite pe baza prin
cipiilor generale ale noului sis
tem de salarizare, a specificu
lui și complexității acestor sec
toare, a rezultatelor experimen
tării într-un număr reprezenta
tiv de întreprinderi și în funcție 
de cantitatea, calitatea și răs
punderea în muncă a fiecăruia. 
Ele vor fi mai direct legate de

de

Părerea noastră este expri
mată în transcrierea lor cu ma
juscule și nu prea coincide cu 
opiniile exprimate.

Să luăm primul exemplu : 
principialitatea. Sperăm că nu 
vom fi acuzați că sîntem împo
triva faptului ca directorii în 
special (cadrele de conducere 
în general) să fie principiali ! 
Dar, oare, numai directorul tre
buie să fie astfel ? Aceasta să 
fie prima condiție pe care i-o 
reclamă funcția ? Oare muncito
rii, personalul tehnic și adminis
trativ nu trebuie să manifeste 
principialitate ?

Dacă — să zicem — din 20 
de ingineri unul va fi investit 
cu funcția de director, criteriul 
decisiv al promovării trebuie sa 
fie principialitatea (calitate ce 
o pretindem de la toată lumea) 
sau ceva specific sarcinilor ce 
le va avea de îndeplinit și care 
după părerea noastră reclamă:

Conducătorii 
își creionează 

nesigur profilul
Nu este un profil făcut doar 

din umbre ci pur și simplu unul 
nesigur. „își" creionează profilul 
și argumentăm : întrebați un 
strungar, un medic, un actor 
ele. ce calități se cer în profe
sia respectivă și răspunsul va 
oglindi, mai ales pe cele pe 
care persoana întrebată le po
sedă, ori — în proporție mai 
redusă '— cele pe care ar dori 
să le aibe. Aceasta este natura 
umană, iar excepțiile nu fac de
cît să confirme cazul general. 
Conchidem deci că părerile ca
drelor de conducere din între
prinderi oferă imaginea aproxi
mativă a profilului lor actual.

Calificăm acest profil drept 
nesigur conturat și raționăm în 
felul următor: în fond cele 25

TE L EGRA
Tovarășului GUSTAV HUSAK 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

PRAGA 
prim-secretar alCu prilejul alegerii dv. în funcția de .___ _____

Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslova
cia, vă transmit, in numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și al meu personal, calde felicitări.

Vă dorim succes în activitatea dv., a Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în înfăptuirea liniei politice de după 
ianuarie, în întărirea unității partidului, pentru continua 
dezvoltare a orînduirii și democrației socialiste, pentru 
prosperitatea popoarelor Cehoslovaciei.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea 
că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilate
rală dintre Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al unității 
țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, spre 

cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

18.
20.

13.
16.

CAPACT-
SL BALTERNI-

21.
22.
23.

21.
22.
25.

18.
20.

CAMPION MONDIAL
de juniori Coordonate hunedorene(iulie, €olora«lo-S.U.A.)

Drumurile

materii 
pol li 
piatra 

suportă 
șlefuire

■na ■•mur ii

10.
11. VEDERI LARGI
13. DEZVOLTAREA 

TAȚILOR 
LOR

14. Receptivitate la nou
16. ÎNȚELEGEREA CONSECIN

ȚELOR UMANE ALE DE
CIZIILOR 
Discernămint 
CAPACITATEA DE \ 
TRANSMITE ALTORA 
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Aprilie ne trezește
Aprilie! In ciuda unor capricii, sint aproape convins 

că a venit și pe Ia noi aprilie. Vedeți că totuși n-am rămas 
in iarnă ! Mă înșel ? Nu cred; priviți doar cît de curat și- 
SlUSut'S’. e carul._ tWicflliiXii numai puțin privirile înspre
dealuri, albul palid cedează politicos din ce în ce mai mult 
locul valurilor de verde proaspăt și răcoros, roșul aprins 
inundă și la noi acum amurgurile fumurii. Și copiii sînt 
mai veseli,- și strigătele lor vioaie sînt mai stridente! Și 
uită ora mesei, și televizorul, și liftul, și... soneriile vecinilor, 
Elevilor mici le par, acum, recreațiile prea scurte. Iar orele 
de trigonometrie ale liceenilor parcă se alungesc. Și feres
trele claselor sint... mari, și fiorii primăverii pătrunzători, 
și gîndurile au viteza reactoarelor ! Pe stradă, desprimăvă- 
rate vestimentar, zglobiile fete zîmbesc acum și rid mai des, 
mai colorat, mai parfumat. Și în apartamente, lingă calo
rifere nu mai stau nici chiar bunicii. Se deschid ferestrele, 
se „replantează" grădini în balcoane, sînt ignorate pină și 
măsurile preventive pentru combaterea gripei !

E. cu adevăratelea — cum zic copiii — primăvară ! Se 
simte oriunde. O respirăm, o auzim, o vedem.

O respirăm cu nesaț dimineața înainte de 7, și Ia ora 
gustam, cind soarele ne cere parcă să grăbim... ziua înce
pem concediului, și seara, cind ieșim la o mică (alteori 
prelungită) plimbare in doi pe stradă.

O auzim în chiotele puștimii, în convorbirile vivace 
ale trecătorilor de pe stradă, în logoreea lor nereținută.

O vedem „pe cîmp, pe deal, împrejur, în depărtare", in 
piețe și pe stadioane, pe fețe și în pașii acum mai legănați, 
in ferestre și florării, in magazine și vitrine.

Dar — cît n-am vrea s-o vedem oriunde !
Am vrea, și-o s-o vedem!
Pentru că aprilie ii va trezi pe toți gospodarii. As-r 

i, mîine sau poimîine ! Și totul pe Vale va fi la înălți
mea frumuseții acestui aprilie.

Visez ?
Vă asigur că nu. Mi-au promis oamenii...

V. TEODORESCU

fond susțin acest nivel ? Com
petența este un rezultat sinteză, 
la dobindirea ei concură și ex
periența, și discernămîntul etc., 
dar ea nu poate ii concepută in 
aiara unui studiu continuu. Ori, 
de la locul 2 la 21 este o cale 
lungă, pe parcursul căreia se 
instalează convingerea : compe
tența este privită in mod static, 
ca dobîndită o dală și asigura
tă mai ales prin experiență, ca 
nedecurgînd din receptivitate la 
nou, dintr-un studiu permanent, 
neținînd în ultimă instanța pa
sul cu ritmul trepidant al vie
ții și al dezvoltării.

Concluzia nu credem că este 
forțată, că generalizăm după 
bunul nostru plac, ci ea rezultă 
vizibil din test și cu greu ar 
putea fi contestată. Pentru că 
tot vorbim de competență, a- 
mintim că opiniile inginerilor- 
șefi (alcătuind un „clasament" 
similar, pe care lipsa de spațiu 
ne împiedică să-l oferim, ca de 
altfel și cel al opiniilor conta- 
bililor-șefi) axează ‘ ' 
muncă de conducere 
(locul I).

Toate elementele 
alo competenței își 
printre primele zece calități con
siderate absolut necesare de in- 
ginerii-șefi, neacordînd

Datorăm, fără îndoială, citeva 
explicații. Ce s-a urmării în pri
mul rînd ? Să se obțină o listă, 
un „inventar" al primelor 10 
calități necesare conducătorului. 
De ce s-au propus alîtea (25) 
calități din care să se facă ale
gerea ? Fiindcă, deși au fost o- 
ferite în ordinea alfabetică, ele 
pot fi tetuși logic grupate, mul
te sînt variante ori elemente 
complementare ale citorva cali
tăți de bază. în aceste condiții, 
punctajele ce au rezultat, ordi
nea și locurile în „clasament" 
permit scoaterea în evidență a 
concepției, a discernămînlului 
ori a contradicțiilor.

Anticipăm cu două exemple : 
„vederi largi", „receptivitate la 
nou", „spirit novator", „studiu 
continuu" sînt factori comple
mentari, ori faptul că ei „vin" 
grupați în ambele „clasamente" 
în afara primelor zece calități 
cerute nu mai lasă dubiu asupra 
subaprecierii unei părți a activi
tății. Există deci aici o „cheie" 
de verificare a concepției de 
care am fi fost lipsiți dacă s-ar 
fi oferit o singură variantă ce 
s-ar fi putut clasa întîmplător 
și nesemnificativ.

Și un exemplu tipic și grav 
de contradicție : „competența" 
este apreciată la nivel înalt, dar 
factorii de care ea depinde în

1
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Aparat Roentgen 
de mare eficiență

Spitalul unificat Lupeni a fost dotat cu un modern 
■i complex aparat Roentgen, tip „Tur-700". provenit din 
import. Aparatul. în valoare de peste 400 mii lei, oferă 
mari posibilități de lucru. Cu el pot fi efectuate radiografii, 
topmografii și radiografii simultane, pînă la 7 operații ra- 
diologice intr-o singură expunere. De asemenea, cu „Tur- 
700* pot fi determinate atît profunzimea leziunii din corpul 
iimnn cit și grosimea secțiunii lezate.

- Aparatul lucrează pe principiu electronic, are țoale 
comenzile sincronizate și, fiind bine blindat, asigură o pro
tecție deosebită a pacientului și a radiologului împotriva 
radiațiilor secundare — ne-a declarat medicul Nicolae Ștc- 
fănescu. radiolog de două decenii la Spitalul Lupeni
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cu toate forțele, pe marele șan
tier de înfrumusețare a municipiului

întreaga 
pe aceasta

subsumate 
găsesc loc

Luptătorul
FLORDAN M©T 

candidează la titlul de

CONVORBIRE CU SPERAiȚA 
NOASTRĂ OLIMPICĂ

Pe campionul republican la 
lupte libere pe anul 1968, petri- 
leanul Florian Moț, l-am găsit 
zilele trecute în sala de sport 
a Liceului Petroșani. Tocmai 
terminase antrenamentul și 
antrenorul său, profesorul 
Gheorghe Pop, îi dădea unele 
indicații tehnice. L-am atacat 
frontal cu cîtcva întrebări :

— De cind practici luptele 
Floriene ?

— O, am vechime : din 1964 
cind aveam doar 14 ani. Primul 
antrenor mi-a fost tovarășul 
Grigore Grăjdan. Sub îndruma
rea sa am cunoscut primele 
succese sportive.

— Citeva succese inai sub-

stanțiale in acești aproape 5 ani 
de lupte ?

— V-ar putea spune mai bine 
antrenorul meu. Știți... eu... 
despre mine...

Cu arnabilitateu-i cunoscută 
profesorul Gheorghe Pop, direc
tor adjunct al Școlii sportive 
Petroșani, ne-a vorbit elogios 
despre elevul său. o autentică 
speranță pentru viitoarea Olim
piadă.

— Florian este băiat foarte 
talentat, modest și sirguincios

Dumitru GI’EONEA

CONTINUARE IN RAG..Ș Jo

Grupul da hale și instalații 
de la marginea orașului Sime
ria se impune atenției vizitato
rilor. Aspectul exterior nu spu
ne însă prea mult drumețului 
lipsit do amănunte și nu-i suge
rează ci tuși de puțin că acolo 
se „fabrică" marmura. De fapt 
nu-i o iabrlcă de marmură, ci 
mai mult un loc de popas în dru
mul înnobilării acestei pietre cu
noscută și prețuită de multe 
secole. Drumurile marmurii... 
practic aceste drumuri încep în 
alte părți. în carierele de la 
Rușchița, Moneasa, Cărpiniș, A- 
lun, Geoagiu și alte locuri, oa
meni și mașini taie blocuri mari 
de piatră care constituie mate
ria primă pentru întreprinderea 
„Marmura" din Simeria. Numai 
după ce părăsește carierele, 
marmura trebuie să capele — 
printr-o muncă pretențioasă, în 
care se îmbină tradiția unui ve
chi meșteșug cu tehnica moder
nă — forme și dimensiuni, lu
ciu și frumusețe, corespunzător 
cerințelor contemporane. Tocmai 
la acest atribut trebuie să răs
pundă colectivul întreprinderii 
din Simeria. Dacă alte 
prime, inclusiv oțelul, 
modelate după dorință, 
Ia care ne referim nu 
decît tăiere, dăltuiro și 
— operații care cer multă pri
cepere și atenție. Ne-am con
vins însă ca îmbinarea dintre 
puterea de creație a omului și 
tehnica modernă oferă alto și 
alte soluții, care dau marmurii 
noi valori și prestigiu.

Întreprinderea noastră

spunea tov. director Nicolae Cio- 
botea — e destul de tînără, dar 
în fiecare an s-a dezvoltat și 
și-a completat zestrea tehnică. 
Numai anul trecut s-au pus în 
funcțiune două linii tehnologi
ce pentru fabricat dale mozai- 
cale cu o capacitate de 400 000 
mp anual, un gater cu pînze

ne

diamantale și 13 mașini pentru 
tăiat și șlefuit marmură. Acum 
furnizăm mari cantități do pla
caj din marmură, blocuri și dale 
mozaicate. Merită să amintesc 
ca circa 30 la sută din produc
ția întreprinderii ajunge peste 
hotare, deoarece marmura noas
tră a găsit solicitând in 15 tari 
din lume.

Alături de aceste relatări își 
impun necesitatea și altele. La 
ora actuală întreprinderea „Mar-

Acțiunea de înfrumusețare a urbei in care trăim tre
buie intensificată. Azi, întreaga Vale a Jiului se va trans
forma intr-un vast șantier. De la Petrila la Uricani ya ră
suna simfonia muncii însuflețite, izvorîtă din entuziasmul 
oamenilor, din dorința unanimă de a da o față nouă, cu
rată. așezărilor noastre miniere.

Este o datorie cetățenească de importanță majoră ca 
toți locuitorii, de la mic Ia mare, să iasă la muncă avîntată, 
să acționeze cu pricepere și interes, să lase pe locurile pe 
unde vor trece amprente durabile ale frumosului coti
dian. întreprinderilor, care nu și-au adus pînă acum con
tribuția scontată, le revine misiunea de a pune la dispoziția 
forței manuale de muncă forța mașinilor și a utilajelor de 
care dispun, de a-și mobiliza salariații pentru acțiunile 
viitoare.

Deci, azi. cu toate forțele pe marele șantier de înfrumu
sețare a localităților Văii Jiului! Să răspundem cu toții, 
in frunte cu mobilizatorii noștri activi — deputății — aces
tei înalte chemări cetățenești pentru ca apropiata sărbătoare 
a muncii — 1 Mai — să ne găsească Valea scăldată de 
lumină și frumusețe.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

mura" din Simeria are benefi
ciari în toate colturile tării. Ea 
a furnizat marmură pentru Casa 
Scînteii și complexul de odihnă 
de la Mangalia, pentru hotelul tu
ristic din Brașov, aeroportul de la 
Mihail Kogălniceanu sau pentru 
hotelurile din Arad și Turnu Se
verin. Acum, mari cantități de

marmură din Simeria sînt soli
citate la construcția Teatrului 
Național și marelui hotel turis
tic din Capitală și la alte obiec
tive din (ară. Turiștii noștri care 
trec peste hotare pol vedea in 
multe țări construcții în care-i 
prezentă marmura romanească. 
Pe piața internă si internațio
nală se caută lot mai insistent 
marmura albă de Rușchița, traver- 
tinul de Cărpiniș și Geoagiu, 
marmura roșie și neagră do

Moneasa sau 
Căprioara și Alun.

Alături de alte realități am 
reținut regretul colectivului ca 
nu poale face fata pe deplin co
menzilor primite dar și preocu
parea de a folosi organizarea 
științifică pentru punerea de a- 
cord a posibilităților cu cerin
țele. în afară de măsurile care 
se întreprind pentru dezvoltarea 
și folosirea rațională a potenția
lului productiv, colectivul între
prinderii a fost solicitat să facă 
față in ultimele saptăniîni și 
unei sarcini de prestigiu: con
form înțelegerilor internaționa
le, la Londra se deschide, in 
luna aprilie, o expoziție de 
marmură românească în mod 
firesc firma „Marmura" din Si
meria trebuie să fie prezentă. 
Ca atare, mostre din sortimen
tele realizate au trecut pOS* 
te Canalul Minecii ca să 
întărească prestigiul marmu
rii. In loc de încheiere la aceste 
rînduri, se cuvine să facem o 
precizare. La Simeria nu se pro
duce marmură pentru ca ca este 
„crescută" pe.pămîntul bogat al 
țării. Aici piatra lucioasă capă
tă însă forme și valențe supe
rioare, iar prezenta întreprin
derii „Marmura" completează, 
în mod necesar, alte măsuri pre
țioase care asigură valorifica
rea tot mai eficientă a resur
selor naturale de care dispune 
patria noastră. Alături de alte 
realizări din ultimii ani si „Mar
mura" Înseamnă un succes al 
poporului.

Dan POPESCU
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■■ Caleidoscop
Riscuri Hotel pentru cai

Vreau 
butoni 
de la 
„Romarta ‘

Cînd am ajuns acasă și ern 
spus că trebuie să plec în 
delegație la București, ncvas- 
tă-mea, de bucurie, n-a mal 
știut ce să facă. A răsturnat 
un sas cu flori, s-a urcat în- 
cMtală cu pantofii dc pe stra
dă în pat și de acolo mi-a 
sărit de gît ca in primele zi
le «le căsătoriei.

Tu am încercat, tot ca in 
primele zile, s-o ridic în bra
țe. dar cu toate că rn-am o- 
pinli» nouă ori. nu am re-

ijnbătTinit! m-a a- 
'..t ea, înainte mă ridi

cai ca pe-un fulg.
E drept că îmbâtrînisem eu 

cu cpt ani (ea numai cu șase), 
dar și fulgul avea un adaus 
de vreo 20 kq ceea ce face 
în definitiv numai citeva gra
me r-

Amsterdam, capitala Ol andei, 
este așezat pe no dc insule. F.l 
este străbătut dc 00 dc mnnle 
ți cursuri ric aj'A peste caro nu 
fost construite 550 de poduri.

Orașul este vestit pentru ar
hitectura sa originală cu palate 
vechi, ca, de pildă. Palatul 
regal, clădit încă în nnul 1662 
pe 13 659 piloni dc lemn, cu 
monumente frumoaso și parcuri 
minunate. Ou mîndrie și gingă
șie, olandezii și-au numit orașul 
— „Veneția nordului".

O veche zicătoarc olandeză 
spune : .La Haga oamenii me
ditează. la Rotterdam — mun
cesc. iar la Amsterdam — sc 
odihnesc*. Chiar dacă este ori
ginală zicStoarca. nu corespunde 
realității. Căci Amsterdamul 
ca și Haga. și Rottordamvl este 
în primul rînd un oraș al mun
citorilor.

In portul lui, al cincilea ca 
mărime din Europa, ancorează 
vase din numeroase țări alo 
lumii. Amsterdam este cel mai 
important centru economic, po
litie .și cultural al Olandei și 
unul din cele mai mari centre 
comerciale și financiare din 
vestul Europei. Are numeroase

întreprinderi industriale: șan
tiere naxale, fabrici de ulei, de 
tutun, dc birlic, de șlefuit dia
mante.

In prospectele multicolore 
caro sc înmincazfi turiștilor vc- 
niți să viziteze orașul sc men

inainle de a îndrăzni să treacă 
pragul unui magazin. Conform 
datelor oficiale pe țară. în pre
zent există 375 000 de cocioabe, 
improprii pentru locuit, 
caro sini totuși locuite.

Un amănunt caracteristic pei-

dar

ah' lui Frans Hals. Jan Steen, 
Vermeer, Van Gogh. Ruyslacl, 
precum și remarcabile lucrări 
ale nltor artiști europeni.

Pe Jodenbereedstraat se află 
clădirea in care a trăit șl a 
lucrat Rembrandt, unde și-a

. i c dala ask» cred că o 
să-ți faci timp și ai să-mi cum
peri tot ce am să-ti notez eu 
pe hîrtie.

— Draga... să văd...
— Ce să vezi 1 Nici 

n-aud! și nevastă-mea 
aruncă o uitătură de a-i fi 
zis că-i gata să

— Ce trebuie 
București ?

— Trebuie să 
neamuri pe care

ridic niște 
geamuri pe care le-a coman
dat instituția pentru biblio
teca sindicatului.

— Ei și ce, ăia de la di
recția voastră cred că mer
ge așa bați din palme și ga
ta, iei geamurile și, mulțu
mesc, bună ziua !

— Păi nu este chiar așa de 
complicat să ridici niște gea
muri pe care le-au comandat.

— Asta o crezi Iu. Pentru 
că nu te pricepi la forme. 
Trebuie să spui că le-ai zbă
tut, că ai alergat, ai umblat 
pe la minister să iei apro
bările. Oh. ce le-aș face eu... 
Dar asta-i că nu pot să lip
sesc de la magazin și să merg 
cu tine. Ne-a sosit niște te
lemea de oaie și miine vreau 
s-o dau toată să aduc aca
să măcar pentru o fustă de 
primăvară.

- Am toate formele fă
cute. Am referatul cu toate 
iscăliturile.

— Te duci la minister și 
spui că ai uitat să aduci și 
devizul. Referatul arată că ai 
nevoie de geamuri, devizul 
trebuie sa arate cit va costa. 
Întotdeauna cînd se constru
iește un bloc, o cale ferată, 
o stradă, se întocmește un 
deviz. Și. în timp ce îi lași 
pe ăia de la minister să-ți 
întocmească devizul, tu umbli 
prin magazine și ai să-mi 
cumperi tot ce îti voi da eu 
scris. La dracu, am strîns 
banii ăia sâ-i țin în șifonier ! 
A venit primăvara și tu uiți 
că-mi trebuie si mie un pan
tof deschis, o rochie, un jer- 
scu, o bluză, un pardesiu ? 
Pe urmă, ție o pereche de 
butoni pentru cămașa pe ca
re o să ti-o faci.

— Li7âco, vino să te pup 1 
Chiar că n-am butoni. Vreau 
să am butoni de la „Romarta". 
Dacă nu mă costă nimic dru
mul. deplasarea...

Costin ILIESCU, actor

ționează că Amsterdam este 
unul dintre cele mai bogate 
orașe din lume. Așa și este. Și 
aceosta se poate constata din 
rapoartele companiilor do na
vigație maritimă, ale concerne
lor industriale, ale bursei din 
capitulă.

Mai există însă și un alt 
Amsterdam — oraș al străzilor 
înguste și al fundăturilor, oraș 
al cocioabelor, unde întilncști 
femei îmbrăcate modest, care 
își numără de cîteva ori cenții

sajului amsterdamian sînt șle
purile, ancorate totdeauna pe 
canaturile orașului. Ele servesc 
drept locuință 
și-au găsit alt 
mînt.

Amsterdamul 
muzeelor, al căror număr este 
do 40. RijksmUseum își datorea
ză ronuniclc Importantei colec
ții do capodopere ale artei olan
dezo din secolul al XVI-lca. In 
aceste colecții figurează picturi 
celebre ale marelui Rembrandt,

celor care nu 
adăpost pe pă-

este un oraș al

creat celebra capodoperă „Gar
da de noapte*.

Turiștii manifestă mult in
teres și pentru exponatele din 
Muzeul tropicelor și Muzeul avi
ației. Printre lucrările contem
porane ale abstracționiștilor și 
moderniștilor olandezi se remar
că cele ale Iul Vessel Ktisein, 
unul dintre coi mai renuiniți 
sculptori olandezi din zilele 
noastre, întemeietorul „impre
sionismului abstractionist", 
biecte de artă' de acest fol

expune în multe muzee din 
Amsterdam, dar ele nu prea 
sînt înțelese și apreciate de pu
blicul olandez, îneît în sălile 
cu exponate moderne se întil- 
ncsc foarte puțini vizitatori.

Seara, centrul Amsterdamului 
pare o mnre de lumină mni 
ales Piața Doamnelor, unde se 
află numeroase magazine șl 
cinematografe luxoase, bănci și 
birouri ale firmelor turistice, 
baruri dc noapte și localuri de 
duns. Totul este inundat în lu
mină. In întuneric se află doar 
cartierele muncitorești. Felinare 
răzlețe, a căror lumină se re
flectă in apa canalelor, repre
zintă singura dovadă că aici 
locuiesc oameni.

In timp de război, Amster
damul se poate apăra inundfnd 
regiunile învecinate cu ajutorul 
ecluzelor, ceea cc l-a sabat de 
armatele lui Ludovic al XTV-lea.

Amsterdam este patria filo
zofului Spinoza șl a pictorului 
Hobbema.

Capitala Olandei este un oraș 
al bogătașilor, dar și al cerșe
torilor, un oraș frumos și totuși 
trist, un oraș al conflictelor so
ciali* și al luptei do clasă.

Aproape 100 de meteorologi, 
care doreau 3ă participe 1a un 
congres la Washington a cărui 
temă principală ern problema 
previziunilor meteorologice, au 
devenit victima imperfecțiunii 
pronosticurilor lor. Cînd James 
Girytys a vrut să deschidă sim
pozionul, cl a constatat că mai 
mult de o treime din meteoro
logii anunțați au rămas blocați 
din cauza viscolului de zăpada, 
care nu fusese prevăzut. Ca 
urmare, programul a fost schim
bat, primul subiect de pe or
dinea de zi devenind problema 
încrederii în previziunile mete
orologice.

S-au făcut hoteluri pentru
cîini, pensiuni pentru pisici.
Dar cailor, in afară de grajduri, 
nu li s-a oferit nimic — Jipsâ 
de considerație care a fost în
dreptată de americanul Hendrix. 
Acesta a deschis la T,os Ange
les un hotel pentru cai, unde, 
înainte dc curse, „clienții" se 
pot odihni într-un cadru con
fortabil. In schimb, jocheii 
pentru care stăpînii cailor de 
curse refuză să suporte cheltu
ielile pentru ca ei să se poată 
odihni în ' 
cu caii 
anexă 
grajd.

Tn căutarea marelui șarpe
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PE VALEA CARASU

mă înghită, 
să faci la

miră.specialistul măsoară nivelul apei laSolitar,

Păminturile dinspre PONTUL 
EUXIN. acele pămînturi dobro
gene, aride, bătute de viaturi 
și încinse de soare, au fost din- 
toldeauna însetate de apă. Tru
deau țăranii silnic pe aceste pă- 
mînluri aspre, asudau scormo- 
nindu-1 și priveau bolta cerului, 
doar — doar vor zări încro- 
pindu-se vreun nor care să le 
aducă măcar cîțiva stropi de 
ploaie.

Au venit alte timpuri, vremuri 
noi, s-au unit păminturile Și 
o fiată cu ele oamenii, au înce
put să fie trase brazde adinei, 
brazdele să fie hrănite din bel
șug, chimic — intr-un cuvînt, 
mecanizarea, îngrășâmintele chi
mice să-și spună cuvîntul. Roa
dele au început să fie mai bo
gate, mult mai bogate, recoltele 
culese de pe păminturile dobro
gene fiind printre cele mai bo
gate din țară.

Dar aceste pămînturi tot mai 
tînjeau după apă, erau încă în
setate. iar ploaia se lasă și as
tăzi așteptată uneori mult timp, 
deși nu cu aceleași urmări.

VALEA CARASU. Aici se con
struiește un vast sistem de iri
gații, prin care apele Dunării 
vor asigura „ploaie" pe orizon
tală, chiar dacă albastrul ceru
lui va da de înțeles că arșița 
ce se anunță poale crăpa, ca 
odinioară, păminturile.

în cadrul acestui sistem, Du
nărea își va slobozi apele prin 
două lungi canale, unul de 60 
km., celălalt de 40 km., iar din 
aceste canale apa va ii trimisă 
de-a lungul și de-a latul ogoare
lor cu ajutorul unor puternice 
stafii de pompare, dintre care 
una are considerabilul debit de 
420 m3 pe secundă.

Lucrările ce se desfășoară aici 
sini vaste. Mii de km de cana
le și conducte, zeci de stații de 
pompare, poduri rutiere, de cale 
ferată, alte instalații și obiec
tive — iată ce va însemna in 
1972, la termenul final, sistemul 
de irigații de pe Valea Carasu.

De reținut că la acea dală vor 
funcționa 65 stații de pompare 
care vor consuma o cantitate 
de energie electrică egală cu 
puterea instalată a Hidrocentra
lei de la Bicaz.

Aceste eforturi și cheltuieli 
făcute prin grija statului nostru 
vor fi insă recompensate. Ele 
vor determina irigarea unei su
prafețe de 174 000 ha, dintre 
care pînă la slîrșilul acestui an 
aproape 70000 vor puica primi 
binecuvântata „ploaie" dăruită 
de bâtrinul nostru Danubiu.

Anliciplnd roadele acestor pă- 
mînturi, specialiștii prevăd pro
ducții sporite, duble iață de ce
le prezente, Dobrogea puțind 
asigura nu peste mult timp, prin 
irigarea acestor suprafețe de te
ren, un spor anual de 300 000 
tone porumb, 70 000 tone grîu, 
40 000 tone struguri și fructe ca 
să amintim doar citeva din bi
nefacerile manei, bineînțeles nu 
cerești.

,lux" pe același etaj 
respectivi, dorm intr-o 
n clădirii, denumită

o fost întreprinsă o

Agenție de publicitate
pentru cei urîji

„Sînteți cu adevărat urît ?“. 
La această întrebare,pusă cu 
citeva luni în urmă de ziarul 
.Times" la rubrica micilor a- 
nunțuri au răspuns 1 000 de per
soane. După care, o nouă agen
ție de publicitate al cărei nume 
își definește perfect orientarea, 
Ugly — urît, a angajat Imediat 
150 de persoane ca manechine 
de șoc.

Cei patru fondatori ai agen
ției — vîrsta lor medie este de 
26 de ani — au pariat că urîțe
nia va avea același efect de 
vînzare mai rapidă a diferitelor 
produse ca și frumusețea. Și au 
avut dreptate i cumpărătorii 
londonezi s-au repezit să cum
pere pantalonii, cămășile sau 
puloverele cărora le făcea re
clamă un vagabond zbirlit, un 
camionagiu care se strîmba sau 
o portăreasă certăreață.

După cum comentează unul 
din directorii agenției de publi
citate Ugly, „oamenii s-au sătu
rat să vadă numai bărbați cu 
chip de Adonis și femei fru
moase ca Venus dar cu care es
te imposibil să se identifice1'. 
Inspirați de cinematografie, un
de vedetele, dacă nu sînt urî- 
te cel puțin s-au depărtat do 
canoanele obișnuite ale frumu
seții, începînd cu Barbara Strei
sand și pînă la Lee Marvin, 
vînzătorii anglosaxoni nu mai 
ezită acum pentru lansarea apa
ratelor de ras electrice, a apa
ratelor de fotografiat sau a 
mărcilor de berc să folosească 
oameni care au împlinit de mult 
virsta de 70 de ani, cu corpuri 
deformate, menajere certate cu 
frumusețea sau indivizi cu tră
sături specific lombroziene.

ii pădurile virgine ale Amazonului 
vînfttoare internațională după un șarpe uriaș, probabil ulti
mul dc acest fel și despre care se spune că are o lungime 
dc 30—40 ni. Mai multe expediții din Brazilia șl alte țări 
au pornit în căutarea acestui „cobra grande", cum i se 
spune în popor, sporind să captureze exemplarul uriaș, 
care ar constitui o atracție deosebită pentru orice grădină 
zoologică. Pînă în urmă cu doi ani, cercetătorii mai credeau 
că acest șarpe este ,un mit al pădurii virgine" a Amazonu
lui, dar, apoi, zoologul italian Brunno Falci a văzut uriașul 
animal în sudul regiunii Rondonia. Falci, care nu avea la 
dispoziție un mijloc corespunzător pentru capturarea anima
lului, dar care nici nu voia să-l ucidă, a făcut cîteva fotogra
fii ale acestui șarpe uriaș, care tocmai se odihnea după ce 
„consumase" doi viței.

Poliție subacvatică

acvanauții

Recent, pe Coasta de Azur 
din Franța s-a organizat o po
liție subacvatică. Ea are sarci
na să împiedice exterminarea 
peștilor dc către
braconieri. Poliția subacvatică 
pătrunde pînă la o adîncime de 
40 ni. Agenții patrulează dea
supra mării cu elicoptere și la 
nevoie sar direct în apă cu 
ajutorul unei scări de frînghie.

Cine este ultimul ?

Oaspeți de închiriat

La Sydney (Australia) s-a des
chis o agenție care, potrivit pro
spectului de reclame, oferă 
„bărbați și femei în vîrstă de 
19—37 de ani care să asiste în 
calitate de oaspeți la diferite re
cepții. Mai departe se specifică 
că oaspeții de profesie sînt 
bine pregătiți, ei pot întreține 
conversații interesante și mai 
aids pot bea cantități mari 
băuturi alcoolice fără să 
îmbete.

de
se

r Probabil că Barbados, un mic stal din Marca Caraibilor, 
l este unica țară in care există o lege privind ordinea urcării 
V călători lor in autobuz.

„Dacă șase sau mai multe persoane așteaptă un mijloc 
de transport orășenesc — glăsuiește această lege — trebuie 
să se așeze la coadă una în spatele alteia, nu mai mult de 
două în același rînd și să intre în această ordine in 
autobuz*.

Dar dacă sint numai cinci persoane care așteaptă auto
buzul ? Ei, dacă sînt numai cinei, atunci au voie să se 
înghesuie și să se împingă cit le place.

i'afyujit

Știați

atana suedeza Nisip pentru Libia

U
M

Arhivă pe fundul mării

înainte 
nisipu- 
această

fertilizat prin udare artifi-

G
Despre restaurantele suedeze 

se spune că sînt printre cele 
mai originale. Intr-unui din 
ele. la Stockholm, specializat in 
pescărie, se află cele mai mari 
halbe de bere din lume, cu o 
capacitate de 32 litri. Jntr-un 
restaurant din Shârholmcn, în 
apropierea capitalei, există o 
pensiune caro se bucură de 
mare succes. Aici, întotdeauna 
clienții solitari își vor găsi un 
partener pentru conversație.

Norvegia exportă nisip 
Libia, al cărui teritoriu este în 
cea mai mare parte de.șertic. 
Trei încărcături de cite 100 
tone au și plecat, iar altele vor 
urma.

Acest nisip va servi la șlefu
irea suprafețelor metalice ale 
rezervoarelor de petrol, 
de vopsire, consistența 
lui libian nepermițînd 
operație...

însemnare —
Sînt suporter trup și suflet 

ai Jiului. De ninge, viscoleș
te, e ger de crapă pietrele, 
plouă, iulgeră, trazneșie, cînd 
joac-ă adorata inimii mele (a- 
dorală e echipa, bineînțeles), 
slnt pe stadion. Țin să preci
zez un lucru. Nu fac parte 
din tagma acelor suporteri ca- 
re,la cea mai mică seînteie, 
,au loc. Pot clocoti tribunele, 
ca un vulcan în plină erup
ție, eu stau liniștit în banca 
mea. Dacă n-ar ii calmul en
glezesc tradițional, atunci cu 
siguranță eu aș ii unitatea e- 
taion de măsurat calmul. Zîm- 
bifi cu neîncredere ? Greșiți 
profund. Spre a vă convinge 
o să dau exemple din cel mai 
recent meci al Jiului.

începe meciul. Băieții noș-

tri joacă precum la carte. Nu 
trece un minut de cînd arbi
trul a fluierat Începutul „os
tilităților* și Peronescu izbeș
te cu capul mingea in poar
tă. Balonul s-a zbătui in pla
să, ca un pește in năvod, și 
arbitrul arată centrul terenu
lui. Tribunele sini în delir. 
Mii de voci ovaționează mi
nute in șir, se tropăie, se a- 
plaudă, în aer zboară pălării, 
oameni care nu s-au cunoscut 
niciodată se îmbrățișează, se 
sărută. Mă bucur și eu bine
înțeles. Simt că nu-mi mai 
încap in piele de bucurie, 
dar nu exteriorizez cu nimic 
ceea ce simt. Am tăcut chi
tic și cînd oaspeții au egalat, 
deși un stadion întreg recla
ma ofsaid. Drept să spun, și 
eu sînt convins că era, dar 
nu se făcea să știrbesc auto
ritatea arbitrului. El e condu
cător de joc.e suveran... N-am 
huiduit nici cînd l-au faultat 
pe Libardi într-o clară poziție 
de gol și arbitrul a închis o- 
chii. Ah, ce ocazie mare a 
mai fost! Cîle mai sînt de 
huiduit și aplaudat la un meci 
de fotbal știm doar cu toții. 
Eu unul. însă, fac excepție. 
Un lucru mă nedumirește. De 
ce — oi li răgușii întotdea
una rlupu meci. A<fa n-o pol 
pricepe nici 1n ruptul capului 
Doară eu știți că...

Inventatorul francez Duras 
a construit niște butoane-baro- 
nictru care în funcție de timp 
își schimbă culoarea. Culoarea 
albastră anunță vreme 
iar cea roșie ploaie.
• ♦ •

Antropologii mexicani 
că primii spanioli care 
zitat America vorbesc 
populația neagră de pe 
le Americii Centrale. Se pre
supune că ei sînt descend cu
tii part icipanților la expediția 
organizată in anul 1300 de că
tre sultanul Guineei.
• ♦ •

Dacă dau de \int prielnic 
în timpul invaziilor lor, lăcus
tele pot parcurge cite 300 km 
în 24 de ore, devorînd într-o

bună.

afirmă 
au vi- 
despre 
coaste-

zi ierburi și vegetale în 
ritate egală cu greutatea 
pului lor.
• ♦ ®

In 300 de rezervații și 
zări din S.U.A. trăiesc aproxi
mativ 400 000 de indieni.
• ♦ •

Cele mai vechi urme de ci
vilizație din lumea veche da
tează de aproximativ 12 000 de 
ani, iar primele indicații des
pre existența unei civilizații 
în America — de circa 9 000 
de ani.
® ♦ •

Dintre cele aproximativ trei 
milioane de compuși organici, 
vreo 400 000 au un miros care 
se simte relativ bine.

Fire de nisip

D. CRIȘAN

I

♦

♦

♦

♦

Recidiva il ajută pe cel 
care intră la apâ numai 
dacă acesta este... scafan
dru.
Norii sînt cortina soare
lui 
cînd
leta.
M-a
neva dacâ și ateul poa
te fi slab de inger.
De invidie, funinginea se 
așează pe zăpadă să va-

can- 
cor

așe-

dă lumea cit dc pătată e 
aceasta.
Pe orice gene ar cădea, 
zăpada se topește de dra
gul lor.
Cea mai mare elastici
tate o are timpul. Tra
gi de o! oriei t. fără să 
se rupă.
îndrăgostirii se 
mai mult pe
să nu-și iadă defectele.

ORIZONTAL :
1. Mireasa... vindută !

Căpățînă; 2. Iatacul semințe
lor de zarzavat — Dinsa prin 
ceapă ! 3. Cepe cu flori al
bastre ! — Specialitatea zar
zavagiilor ; 4. Știință care se 
ocupă cu tehnica culturii plan
telor de'cîmp în scopul obți
nerii unei optime producții ; 
5. Căliri (nu c vorba de varză) 
— Apar cartofii ; 6. Cămașă 
pastel — Merg (latinește) — 
Un lucru scorojit; 7. Unsă la 
inimă — Formațiuni indus
triale ; 8. Loturi pentru cul
tură — Insulă de corali : 9. 
Cafea din soia și cicoare! 
(pl.) — Merg la rădăcină ! 10. 
Prefix.... de dimineață ! — La 
singular legumă, așa ogoare! 
11. Procedeu modern de cul
tivare a pămintului — Din- 
tr-o ridiche ! 12. Legume în 
centrul orașului ! — Teren

VERTICAL!
1. Cultură a unei plante fu

rajere din familia leguminoa
selor — Metru pătrat; 2. Se
lecționate, vorbind de firele 
de răsad — Deși e gras poate 
fi iute; 3. Porțile grădiniței 
— Intrusă în piața de legu
me ; 4. Teci comestibile! — 
Părăsit; 5. Adunat — Ser
vește, spus mai pe șleau ! : 6. 
Doine 1 — Pere 1 — Uriți; 7. Gă
teală — Moștenitori (juridic) ; 
8. Neîntronat — Existase — 
Hazliu ; 9. Substanță produsă 
de pancreas care transformă 
amidonul în maltoză și gluco- 
ză — Răsări ; 10. Refren mo
dern în muzica ușoară ! — 
Grăsun (mold.): 11. Necesar 
vieții — Legumă : 12. Și vi
nete și roșii —- Petunie !

Zeno TI KDEANU

POȘTA RUBRICII
incorecl. Careul 
în plus iar defi- 
fi publicabil are 

figurative. Mai

AUREL SALCA. Petrila: Logogriful e 
netematic „De toate" are un punct negru 
nițiile sînt luate din dicționar. Pentru a 
nevoie de definiții personale, spirituale, 
încercați.

S. C. Lupeni : Problemele de enigmistică minoră trimise 
sînt parțial cunoscute. Cântați altceva, poate așa veți ieși 
din anonimat !

MULAI MUNTEANU, Petroșani: Coperta literară nu este 
anagramată corect. .Automobilistica*, .Din folclor* și 
.Istorică" sînt parțial cunoscute. Reținem, cu rezerve 
aritmogriful.

ION GEORGE Ulnieni: încercările dv. sint cunoscute 
(„Sublimare", .Plante perene", .încercat"). Cântați mijloace 
noi de exprimare rebusistă și plăcerea va fi de partea 
noastră, cîștigînd un colaborator.

CORVIN ALEXE: Materialul trimis dc dv. este parțial 
cunoscut și bazat exclusiv pe „ÎN", „CU", „PE", „AIIE“. 
De la rebnsiști cu vechi state de serviciu așteptăm mai 
mult. Așa că...

pe...Arhiva de stat a Suediei va fi mulată în curind 
fundul mării. In niște peșteri submarine Ia o adîncime de 
17 metri vor fi amplasate sala principală și alte șase auxi
liare ale arhivei. O scară și un lift vor transporta lucrătorii 
în diferite secții. Această măsură a fost luată după ce 
arhiva suedeză a fost amenințată cu distrugerea în timpul 
unui incendiu.

Bilanțul catastrofelor

Cite nave naufragiate se află pe fundul 'mărilor și ocea
nelor ? Doi oameni de știință americani și-au asumat sarcina 
de a răspunde la această întrebare. Pe baza datelor soci
etății britanice de asigurare .Lloyd" și a altor surse, oamenii 
de știință au calculat că in cursul ultimilor 2 000 de ani, 
anual au căzut victime ale lui Neptun aproximativ 500 de 
nave. In concluzie, in prezent pe fundul mărilor și oceanelor 
se află nu mai puțin de un milion de nave.

Șahul — un adevărat 
sport !
Pentru ca șahul să dezvolte 

în același timp și mintea și 
trupul, în orașul silezian Tyhy 
(Polonia) a fost construită... o 
tablă de șah din beton și niște 
figuri care cintărcsc nicj mai 
mult nici mai puțin decît 22 
kg fiecare ! Cișligarea unei par
tide obișnuite după ‘toate regu
lile acestui șah-halterc necesită 
aproape același consum de e- 
nergie ca și o competiție de 
haltere combinată.

° \
• CHEFLIUL ie lot cin- 

nuie să descuie ușa dar fă
ră nici un rezultat. Un 
câtor i se adresează :
- Dați-mi cheia și vă 

chid eu.
— Mulțumesc. Dar,

încă o insulă ?
Cartografii japonezi nu se pot 

plînge că nu au de lucru : in fie
care an contururile țărmurilor 
Japoniei sc schimbă, iar supra
fața insulelor crește, ce-i drept 
încet, dar sigur. De pildă. în 
portul Koba apare treptat din 
fundul mării o insulă a cărei 
suprafață a atins 300 ha. 
presupune că pînă în 
1972 la teritoriul 
vor .adăuga*... 
pâmînt.

Se 
anul 

Japoniei se 
mii hectare

cangur♦

întrebat odată, ei- ♦
des-

Prof. Mircea Ml NTEANU

pi im bă 
întuneric

pe care o trage 
vrea să-și facă toa-

mei 
bine ați sprijini casa sâ nu 
se mai legene.

♦

Intr-un magazin alimentar din 
Londra sc vînd cutii de conser
ve purtind eticheta .supă veri
tabilă de coadă de cangur*. Pe 
aceeași etichetă, cu litere mult 
mai discrete, se precizează: 
„Fabricat in Danemarca*.



3
STEAGUL ROȘU

DUMINICA 20 APRILIE J9M

SPORT POȘTA
redacției

...Și mulțumirea cnnstructo 
rilor a fast deplină

CICLISM TENIS DE MASĂ

V. Selejean și C. Grigore S-au consumat cinci etape
în același timp cu cîștigătorul în campionatul municipal
etapei a 5-a a „Turului Sud-Vest“

Etapa a 5-a a co poliției ci
cliste „Turul Sud-Vcstului*. dis
putată pc ruta Toulouse—Viîîe- 
neuve-sur — Lot, a fost domi
nată de o evadare a unui plu
ton dc 9 alergători printre oa
re se aflau și românii Vasile 
Selejean și Constantin Grigore. 
Sprintul final a revenit fran-

cczuJui Lescurc cronometrat pe 
distanța de 140 km cu timpul 
dc 4h 10’40”. In același timp 
cu învingătorul au trecut linia 
dc sosire în ordine : Selejean, 
francezii Kerner și Gaffajoli, 
C. Grigore Grosul plutonului 
a sosit la interval dc 2 minute.

întrerupere de mai 
a activității corn- 

In Valea Jiu-

Coniorblrc cu speranța
noasira olimpica

După o 
mulți ani 
p< tiționalc 
Iui ki tenis dc masă, cu pu
țin timp in urmă, la propune
rea asociațiilor sportive Jiul 
Petrila și Viscoza Lupeni, a 
fost organizat un campionat 
municipal la care participă 8 
echipe.

Pină acum s-au disputat cinci 
etape care au prilejuit meciuri 
de bună calitate, au remarcat 
unele talente autentice, s-au în
cheiat cu scoruri strinsc.

De remarcat interesul pen- 
'astă competiție manifes- 

~ și Mine-
Vulcan, 

conduce- 
și Liccu- 

carc

tru ac 
tat de A. S. Viscoza 
nil Lupeni, Minerul 
Energia Paroșcni, dc 
rile școlilor sportive 
lui industrial Petroșani

s-au străduit să asigure baza 
materială (mese, mingi, pale
te) pentru antrenamente șl me
ciuri oficiale, și-au alcătuit e- 
ehlpc puternice. Totodată tre
buie să subliniem și cazurile 
de neprezentare la cile două 
meciuri de către Jiul Pclrila 
și Voința Petroșani.

După patru etape (rezultatele 
etapei a 5-a nu ne-au parvenit) 
pe primul loc se află Școala 
sportivă — cu 7 puncte, urmată 
de Vlscoza, Minerul Lupeni, 
Minerul Vulcan — toate cu cîte 
6 puncte, Energia Paroșcni — 
3 puncte. Liceul industrial și 
Voința Petroșani cu cite două 
puncte. Jiul Petrila — 0 puncte.

După nici doi ani de 1. 
pași în sport, in anul 1966» a 
ieșit vicecampion republican 
la juniori performanță pc care 
avea s-o repete în 1967. Peste 
numai un an. în 1968. a cîști- 
gat titlul suprem, campion na
țional de juniori la categoria 
P2 kg. In același an s-a luptat 

în campionatul seniorilor 
ocuplnd un meritat loc IV pc 
țară Anul acesta poate fi con
siderat un an de v irf, un an dc 
deplină consacrare pentru Flo
rian

— Poate acum ne spune ci 
cum a început acest an. ce con
fruntări dc amploare îl așteaptă, 
ce sentimente încearcă ?

— Dacă țineți totuși să _ 
spun eu, Aă rog să notați . la 
F februarie a.c. am evoluat 
intr-o selecționată a orașului 
București împotriva unei foru-i.-,- 
ții similare a orașului Razgrad 
(R.P. Bulgaria! Păcat că nu 
m-am putut lupta 1ot meciul. 
După trei minute adversarul 
meu la categoria 56 kg a fost, 
tuș. Peste o lună do zile am 
participat la faza județeană 
s campionatului republican, de 
data aceasta la sonori. Am avut 
o misiune... ușoară învingindu-i 
pc toți cei șase adversari nrin 
tuș. Intre 22—23 martie mi-am 
măsurat forțele la fnza dc zonă 
dc la Lugoi unde narticioat 
cei mai buni luptători seniori 
din 12 județe ale tarii. Și nici 
am ocupat locul 1 la categoria 
mea. 57 kg. cîștâgînd ”r sir-mr 
meci la puncte, iar restul prin 
tus. Cu puțin timp înainte însă 
mă întorsesem cu locul T și 
„Panglica albastră' de la „Cupa 
Mării Baltice- organizată într-un 
oraș din Polonia.

— Și acum ?
— Acum e-acum— In zilele 

de 22, 23 și 24 aprilie a.c., la 
Brașov, intru in arenă cu cei 
mai buni luptători seniori din 
țară la categoria 57 kg, pentru

vi

titlul de campion republican. 
Personal sînt optimist, mă con
sider bine pregătit dar știu eu 
ce va pica la... saltea ?

— Iar după Brașov ?
— Indiferent dc rezultat — o 

perioadă de odihnă, apoi un 
turneu prin cîteva țări europene, 
probabil Turcia, Italia, R. F. 
a Germaniei, Bulgaria, din nou o 
perioadă dc odihnă și pregătire 
după care voi lua 
S.U.A. cu destinația

drumul 
, precisă 

Colorado, unde, spre sfirșilul 
lunii iulie a.c.. va avea Ioc 
campionatul mondial dc lupte 
la juniori.

Rezultatele de pină acum vor
besc de talentul și conștiincio
zitatea în pregătire a celui mai 
bun sportiv al Văii Jiului pe 
anul 1968, dc perspectivele fru
moase ce se deschid acestei 
speranțe olimpice care este 
luptătorul Florian Moț.

T„a despărțire i-am urat suc
ces tânărului reprezentant al 
Văii Jiului la campionatele re
publicane de lupte la seniori 
care încep marți în orașul 
.Cerbului de aur' și la campi
onatul mondial dc juniori din 
vară do la Colorado (America). 
Optimismului lui Florian con
jugat cu al lui Ghîță Pop, fi 
alăturam optimismul nostru.

Elevi în
Tn accsle zile, un marc număr 

dc elevi și eleve de la Liceul 
Lupeni sint angrenați in între
ceri de handbal și fotbal întor
ci «ase.

La fotbal s-au înregistrat nu
mai scoruri mari, in urma unor 
partide care au dat la iveală 
cîteva talente ncșlefuite. Astfel, 
clasa a IX-a A a dispus cu 
4—0 de clasa a IX-a B, a X-a 
X a cîstîgat cu 5—0 la a X-a 

B, iar a XT-a A a întrecut cu 
4—0 pe a XT-a B

In întrecerea fotelor (la hand
bal), cea mai bună partidă a

S. BĂLOI
activist C.M.E.FJS. 

Petroșani

de la Școala sportivă Petroșani
•SCHI : Pe 

din masivul 
șurat zilele trecute un concurs 
fn cadrul căruia s-au întrecut 
cei mai buni schiori de la Șco
lile sportive din Petroșani și 
Rișnov. întâlnirea petroșăncni- 
lor cu schiorii din Rișnov a 
fost echilibrată, victoria reve
nind în final oaspeților la o 
diferență dc numai 
față de gazde.

Iată-i pe primii trei 
in ordinea probelor : 3 
nioare mari : 1. Lămîița Ghcor- 
ghcsc: 2. Lucia Prahoveanu, 
ambele din Rișnov; 3. Florica 
Medrea și Lorcta Unlaru, am
bele din Petroșani. 5 km juni
oare mari: 1. Georgcta Bănceu: 
2. Georgcta Bărăscu, ambele 
din Rișnov; 3. Gheorghina Pe- 
truș, Petroșani. 5 km juniori 
mici : 1. Ioan Tudor, Rișnov; 
2. Ton Sav, Petroșani; 3. Radu 
Ducar, Rișnov. 8 km Juniori

pîrtiile de fond . 
Paring s-a desfă-

întreceri

5 puncte

clasați, 
km Ju

fost aceea dintre clasele a X-a 
A și a X-a B, încheiată cu vic
toria dc 4—0 a primei echipe.

In aceste acțiuni sportive, 
menite să cultive dragostea 
pentru sport în rindul elevilor, 
sâ depisteze clemente talentate, 
s-au evidențiat: Petru Nemeș, 
Maria Talpă, Simion Ceteraș, 
Gbcorghe Gandore, Ton Dabe- 
lea, Stela Vintilă, Cornel Bu- 
zatu, Juliana Bercca și alții.

Ion G1F-DEAC 
elev

saca

Conducerea întreprinderii
la ora modernizării

I RMAKE DIN PAU I
copacii ale de decizie, puterea 
de a transmite și altora o con
cepție. competență, spirit nova
tor. preocuparea pentru dezvol
tarea caDacităfilor subalterni
lor etc. ?

Nu optăm pentru 
fixă si sîntem 
admitem 
propieri 
înțeleasă 
tatea de 
restrînsă 
strict profesional, iar decizia În
țeleasă ca element ce o poten
țează etc.), iar altele pot fi mai 
neec-sare Jnlr-o anumită ramu- 
Tă: specificul mineritului ne-a 
determinat să optăm pentru „vi
talitate* Intre primele zece.

Granițele dintre trăsăturile ce 
caracterizează un om, o profe
sie, o funcție sînt elastice, laxe 
ți evident că se poate discuta 
aproape la infinit asupra lor. 
Bunăoară, se poate afirma că si 
un muncitor, si un inginer de 
concepție, și un contabil trebuie 
tă posede aptitudinea de a mun
ci metodic și eficient; în ace
lași ttnrp se poate susține că 
cel ce conduce o activitate tre
buie să le posede In proporție 
mai mare, să le manifeste mai 
pronur./al. Nu intenționăm să 
deschidem un întreg procc-s de 
speculații asupra fiecărei trăsă
turi și corelații posibile, ci doar 
să tragem două mari concluzii.

Prima se referă la discernă- 
mîntul destul de labil, la <> 
concepție destul de neuniformă 
ce există asupra calităților, ne
cesitate dc ■> muncă în același 
timp specifică si de mare im
portanță ; concluzia este ates
tată dc o seri*» do contradicții 
vizibile.

în al doilea rind, am remar
ca că rolul conducătorilor csle 
infelcs în sens unilateral, cel 
puțin două aspecte de bază 
fiind considerate practic se-un- 
dare : 11 problemele legate de 
elementul 
tinuu pre
tor pe care conduc uterul 
buie. înainte de toate, să-l 
nifeste și sc-1 stimuleze; 2) 
p mderența preocupărilor 
probh. inele tehnice 
conduce la neglijarea 
NILOR c ' se lucr

o ordine 
chiar gata să 

că unele prezintă a- 
(competența poate fi 
ca înglobind capaci- 

decizie, dar poate fi 
la competență In sens

>u. de viata în con- 
v, de spiritul nr.va- 

tre- 
raa- 
pre- 
spre

materiale, 
OAME- 

ează țsla-

ba înțeleqere a consecințelor pe 
care o decizie a conducerii le 
poate avea asupra oamenilor, 
redusa preocupare pentru dez
voltarea capacităților subalter
nilor ele.).

Dealtfel, asupra unui aspect 
concret a ceea ce se numește de 
obicei „munca cu oamenii", do
rim să mai insistăm.

„A mobiliza". 
Pe cine ? Cum ?

Pulini termeni s-au încetățe
nit In vorbirea curentă ca ace
la de mobilizare. „S-a făcut 
mobilizarea ?*, „să ne mobili
zăm forțele!", „mobilizînd re
sursele de care dispunem" etc. 
Sînt doar cîteva sensuri în care 
acest termen este folosit și din
tre care am încercat să stabilim 
ce se înțelege in fond prin „a 
mobiliza un colectiv*.

Capacitatea de mobilizare a 
oamenilor este considerată ca 
fiind indispensabilă unui bun 
conducător și noi sîntem abso
lut de aceeași părere fără a 
acorda Insă, calității astfel de
numite, un loc printre primele 
zece. Și totuși n-am „văduvit* 
tipul conducătorului de un mij
loc atât de important în reali
zarea rolului său, ci i-am dat 
doar un alt nume, e drept mai 
limitat dar si mai apropiat de 
cerința reală: CAPACITATEA 
DE A TRANSMITE Șl ALTORA 
O CONCEPȚIE PROPRIE ORI 
(OLECTIVĂ DE A-I CONVIN
GE

Nu este oare același lucru cu 
mobilizarea ? Ar trebui sâ fie, 
mai precis convingerea, trans
miterea concepției trebuie să 
stea la baza mobilizării, ceea 
ce în practică nu pare a se rea
liza totdeauna. Să ne imaginăm, 
spre exemplu, următoarea situa
ție : un director li spune unui 
subaltern ceva în genul : .mii
ne la era îmi prezentați situa
ția referitoare la...*. Acesta va 
prezenta lucrarea in rina și la 
ora respec tivă, dar Înseamnă că 
.a fost imobilizai* să o prezin
te? Raporturile ierarhice nu-1 
obligau s-o facă chiar t'-'ă — 
să presupunem - nu rîn
vins de utilitatea oi, sau de po
sibilitatea de a o realiza la ni
velul < < rut în a'rel Ic-rmen etc., 
etc.?

Fiindcă omul sc mobilizează 
din convingere, Ințelegind, con
știent de necesități, de valoarea 
contribuției sale. La baza mo
bilizării unui popor întreg, în
tr-o operă cum este edificarea 
socialismului, nu stă, ca o con
diție obligatorie, înțelegerea $f 
participarea conștientă, dorința 
— interioară a liecărui membru 
a) masei — de a contribui prin 
lorfcle sale la construirea u- 
nei societăți superioare, a unei 
vieți fericite ?

Și atunci, de ce să realizăm 
Intr-o întreprindere „capacitatea 
de a mobiliza* (locul 7 sau 9, 
și așa modest!), trimițînd în 
același timp „capacitatea de a 
convinge, de a transmite o con
cepție" direct pe locul 20 ? Nu 
este o contradicție ?

Această chestiune a mobiliză
rii. mai comportă un aspect: 
înțeleasă ca un proces de con
vingere, ea nu poale avea un 
sens unic, de la superior la 
subaltern, ci presupune și as
pectul invers. O concepție poate 
fi transmisă și în sus, convin
gerea privind necesitatea, va
loarea unei acțiuni, poate să o 
practice și un subaltern față 
de un superior ierarhic, tn aceas
tă înțelegere constă în fond INI
TIATE-A CREATOARE A MA
SELOR. aportul lor uriaș Io 
DESCOPERIREA SI VALORIFI
CAREA REZERVELOR INTER
NE, obiective majore stabilite 
de conducerea dc partid.

Mobilizarea trebuie înțeleasa 
deci și ca mijloc anti-iner|ie, 
iar aceasta nu se manifestă 
doar pe anumite trepte ale ie
rarhiei. A o înțelege doar ca 
.stimulare", „antrenare*, „im
pulsionare* întotdeauna a sub
alternilor de către superiori, în
seamnă a ne priva de uriașa 
forță a inițiativei. Spunem toate 
acestea ca o consecință a fap
tului că din 25 de răspunsuri 
la „ce înseamnă a mobiliza* 
nici unul nu lasă să se între
vadă această accepțiune, marea 
ma:oritate exp’lcfndu-J drept 
„distribuire de sarcini*, „luare 
de măsuri", „obligarea (!) sub
alternilor", „repartizarea dc răs
punderi*. „coni'oli'l uernia^cnl" 
etc. E de-acum ■. (onceplh- si 
se continuă ir. i departe. Ana
liza intr-un num-jr \ .itor a cc- 
Tin|( ’or pe caro !•• formu’ează 
< > I■ utur.i lată rk cei in sub- 

*d- ni — edi-•irdine, '.a fi 
datoare.

mari: 1. Gbcorghe Rusu, Rîș- 
nov; 2. Ghcorghe Buliga, Petro
șani; 3. Adalbert Balogh, Pe
troșani. Ștafeta 3x3 km fete; 
1. Școala sportivă Rișnov I 
39:12/2; 2. Școala sportivă Pe
troșani I — 42:11/3; 3. Școala 
sportivă' Petroșani II — 45:25. 
3x5 km băieți: 1. Școala spor
tivă Rișnov. Locurile 2 și 3 
au revenit echipelor Școlii spor
tive Petroșani.

La finele săptăminii viitoa
re, schiorii de la Școala spor
tivă Petroșani se vor deplasa 
la Rișnov pentru un concurs.

GIMNASTICA. Micii gimnaști 
de la Școala sportivă Petroșani 
s-au întîlnit în sala I. M. Petro
șani cu colegii lor de la Școala 
sportivă Reșița. S-au întrecut 
sportivi dc categoria a IIT-a care 
n-au depășit virsta de 14 ani. 
Victoriile au fost împărțite : la 
fele au clștigat elevele pregă
tite de profesorul Eugen Pe- 
terfi, iar la băieți locul întâi 
a revenit oaspeților. La indivi
dual fete, primul loc a fost p- 
cupat dc eleva din Petroșani 
Rodica Horgoș. urmată de Lu
cia Codrca din Reșița. Reșițca- 
nul Dumitru Corlan a cucerit 
primul loc la individual, pe lo
cul secund clasîndu-se concu
rentul nostru Cristian Enoni.

Staicu BALOI
activist C.M.E.F.S. Petroșani

ADOLF FI AS, l.rpeni. 
Ne-ați scris despre aprovi
zionarea defectuoasă 
capsule dc autosifoano în 
orașul dumneavoastră, 
cauzele ce generează o ast
fel dc situație, pe care 
le-ați amintit, de altfel, in 
scrisoarea adresată redacției 
(ncli\rarea la timp și în 
cantități suficiente a capsu
lelor de către I.T.L. Petro
șani, vinzarea preferențială 
a tuburilor cu bioxid dc 
carbon de către lucrătorii 
din comerț etc.) adăugăm 
și constatările noastre dc 
la magazinul alimentar nr. 
61 din localitate.

Dacă la început unitatea 
respectivă avea un stoc de 
500 cutii (5 000 tuburi) pen
tru rulaj, la ora actuală 
magazinul dispune de 380 
cutii din caro 138 sint de
fecte Cum odor dc la si- 
fonâric. le-a ieșit din obi
cei de a sigila cutiile după 
încărcare, o greu do stabi
lit cine este vinovat că în 
comerț se pun în vînzare si 
multe tuburi goale. Răiuî- 
nc ca conducerile T.LL. Pe
troșani și O.C.L. Alimenta
ra să vină cu precizări, 
dar mai ales cu măsuri me
nite să asigure aprovizio
narea corespunzătoare a 
populației cu tuburi de 
autosifoano.

IULIAN TORDACT-IE, Vul
can. Corespondența pe ca
re ne-ați trimis-o recent, in 
care o vorba de comporta
rea nocorcspunzătoarc a u- 
nor clienți față de perso
nalul noului complex co
mercial, nu conține docît 
generalități, nu e pomenit 
nici măcar unul din ru- 
mele „sonore" co-și fac 
stridenta prezență în amin
tita unitate. Acesta o mo- 
tivul pentru care articolul 
dumneavoastră e ncpubli- 
cabil.

ELENA BAdAU. Lupeni. 
La sesizarea dumneavoas
tră am primit următorul 
răspuns din partea Consi
liului popular al orașului 
Lupeni : „Intr-adevăr tova
rășa Elena Bădău are re
partiție pe camera de la 
mansarda clădirii din sir. 
23 August nr. 39. lo
catarul de la parterul imo
bilului. Tosif Grunvold. arc 
o comportare necuviincioa
să față de n^rsoana dum
neaei și nu-i ocrmite să-și 
ocupe încăperea — îi indi
căm tovarășei Bădău să 
ceară sprijinul Procuratu
rii Petroșani*.

CONSTANTIN PARAS- 
CA UN GRUP DE CETA- 
TFNT DIN VUTU.AN ST A- 
T.EVANDRU DOBRTTOT1J, 
T.'«norii. A’ă rugăm să cititi 
răsounsul dat tovarășului T. 
Tordaohc șî. dacă vreți, re
țineți : generalitățile nu pot 
constitui material faptic ca
ro să apară în paginile zia
rului.

CVI

La

nan Des
culții, Marin Vișan și Ioan 
C'onstantmcscu. Instalația de în
călzire a fost realizată in nu
mai 10 zile și, simultan, s-a 
pus la punct rețeaua termică 
aferentă blocurilor B 1 și B 2, 
In construcție. Și tot ci sint n- 
ceia care, <frirtși în centurile 
de siguranță, au fixat pe un 
schelet metalic cu trei metri 
mai înalt drrît coșul, vasul de 
expansiune necesar instalației 
dc încălzire. Acosta trebuia am 
plasat pe blocul UI a 1. carre

^ți mulțumirea onnslructo- 
rllor a fost deplină : la 
recepție, blocul B 2, ini

țial devansat cu aproape 45 
zile față de construcția centra
lei, a avut radiatoarele fier
binți și apă caldă venită de 
aici...

O .mică atenție" — după cum 
mi-aii spus la despărțire — fă
cută do constructori pentru zeci 
de familii de mineri din Tro
aca care la 1 Mai vor locui 
în casă nouă.

nii se va ridica, in.sâ. declt du
pă devierea definitivă a pinu
lui.

20 APRILIE

8.30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

8,40 Pentru copii și școlari. 
10,00 Ora satului.
11.00 Caleidoscop inirzical-co- 

regrafic.

fW ra
CONFRUNTARE

O femeie se afla in stare gra
vă la maternitatea din Petroșani. 
Aștepta vizita soțului lanoș 
Șink. El nu se gindca la așa 
ccia; avea alte preocupări. In 
miez dc noapte, lanoș, sub in
fluența alcoolului, a pornit de 
acasă (Petroșani, str. Unirii, 
blocul 14. ap. 10) spre blocul 
vecin, nr. 13. Cu legătura dc 
chei pe care o avea in buzunar 
a deschis ușa apartamentului 
nr. 1. S-a strecurat în camera 
unde dormea familia lui I.C. A 
luat din dulap 
care l-a umplut 
pe alese. Pentru

izbind?!, hoțul s-a înarmat.

un rucsac pe 
cu haine noi, 
a fi sigur de

A 
furat arma de vînătonre a gaz
dei și 15 cartușe, ai>oi a dispărut. 
A luat-o spre piața orașului 
pentru a căuta un loc dc refu
giu unde să-și adăpostească 
marfa „împrumutată** din ve
cini. Nu a apucai ‘ă-și ducă is
prava la capăt. Organele «Ie or
dine l-au dat de urmă. In zori, 
cind s-a sculat, I.C. a observat 
casa devastată. A dat fuga la 
miliție să reclame ce i s-a în
tâmplat, 
biectelc 
hoțului

Aici și-a recunoscut o- 
furate. Erau în brațele 
aflat Ia „confruntare*.

• ‘ •’-.iriei.
12.30 Concert simfonic.
13.15 Publicitate.
13.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15.00 Duminică sportivă. Fot

bal : Filmul meciului 
Grecia — România, dis
putat la At«*na.

1G..30 Petrolul — Progresul, 
transmisiune în direct 
de la Ploiești.

18.30 Znn" d!n viața ani
malelor.

19.00 rrelejurnalu' <1p seară.
19.15 Desene animate.
19.30 Concert susținut de or

chestra i'AJirezcntativă a 
Armatei, cu concursul 
soliștilor și corurilor 
bârh'itcști reunite ale 
ansamblurilor : Armatei, 
Ciocîrlia. Perinita și 
l'.G.S.R.

20.00 Film cu trei stele: 
..Prostănacul" — copro
ducție franco-italiană.

21.45 Varietăți pc peliculă. 
22,00 Telesport.
22,20 f’onccrt dc scară susți

nut de orchestra de 
muzică ușoară a Radio- 
televiziunii.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

llpsa de 
tocmai

Se afirmă adesea că 
Igienă, deservirea nu 
corespunzătoare din unele uni
tăți fac casă bună cu inerția ce 
domnește la T.A.P.L. Petroșani. 
Aș ! Gurile rele... Slujitorii zeu
lui Bachus sînt conștiinciozitatea 
întruchipată! Te primesc la ci 
cu ușile deschise. Cînd e nevoie 
Iți deschid și geamurile. Dacă-s 
blocate, le forțează. Nu pot ei, 
pun pc altcineva. Clientului tre
buie să-i fie deschis orizontul. 
La .Paring" (nu pe munte, ci la 
unitatea din cartierul Aeroport) 
„orizontul* ți se deschide de

„ÎMBRAȚISAEr1

cum te apropii de restaurant. Tn 
locul geamului iți apare un gol 
apreciabil. Ce s-o fi întâmplat cu 
sticla ferestrei ? O fi fost folo
sită pentru lentile de ochelari ? 
Pentru sere? Greu de preci
zat. Pină să te decizi, intri. Nu 
pe ușă, pc geam că e mai aproa
pe. Și mai practic. T.A.P.L-ul 
oferă posibilități variate de 
„atragerea" clientelei și suTprl- 
ze de tot felul. Principalul e să 
fio clientul acomodat cu... „me
diul" dc la Trustul alimenta
ției publice locale.

P. BREBEN

21 APRILIE

PROGRAMUL I :

Ca să-și cîștige „plinea cea 
de toate zilele", Aristică Sintu- 
lescu transporta zilnic cantități 
apreciabile de... pline (e anga
jat al Fabricii de pîine din Pe
troșani). Sigur pe pline și pe 
volan, netemutul șofer lua curbe
le In viteza, mașina sa trecea ca 
un bolid pe lingă vehiculele in- 
tîlniie în drum. Chiar și la in
tersecții. Fără să „vadă" sem
nele de circulație/ într-o zi, 
Insă, (8 aprilie a.c.)..nenorocul“ 
i a ieșit In cale. Depășind o că-

rujă la Intersecția străzilor Re
publicii cu Vasile Alecsandn 
(Vulcan), a provocat un acci
dent de circulație. Autovehicu
lul său, cu nr. 21 HD 18M. s-a 
izbit de camionul nr. 21 HD2207, 
condus de Constantin Gros (de 
la depozitul din Lupeni al C.L.F.). 
Prin „îmbrâfișarc" cele două 
autovehicule au fost avariate, 
iar pasagerul V.B. rănit grav. 
Pe .4. Sintulescu nu-1 „îmbră
țișează" nimeni pentru că nu 
respectă regulile de circulație 1

Pregătiri minuțioase
pentru împăduririle de primăvară

su-

Ca in fiecare an, și in această primăvară colectivul 
Ocolului silvic Petroșani s-a pregătit intens pentru cam
pania împăduririlor. Au fost întocmite din timp și avi
zate proiectele de lucrări noi de împăduriri pe o suprafață 
de 175 ha. iar pentru îngrijirea arboretelor și ajutorarea 
regenerării naturale s-au prevăzut lucrări pc 50 ha. Dc 
asemenea vor fi executate lucrări de reîmpădurire pe o 
prafață de 25 ha.

O atenție deosebită au acordat tehnicienii silvici asigu
rării materialului săditor. In vederea păstrării puietului in 
condiții cit mai optime pentru plantare s-au construit. încă 
din timpul iernii, 51 mp ghețare (care facilitează întârzierea 
înmuguratului) în 4 zone principale de munte unde se vor 
deschide șantiere de lucru : Peștera Bolii, Lunca Florii, 
R’ P-’ele si Jiet. Din pepinierele proprii de la Cal
varia. Dealul Cimpoi. Jicț, Pîrîul Ursa ș. a.. Ocolul 
silvic Petroșani \a furniza în această primăvară șantie
relor sale 472 000 bucăți puioți de molid și pin silvestru. 
De asemenea, au fost aduși de la alte ocoale silvice puicti 
de rășinoase din speciile repede crescătoare ca pinul strob 
(pentru prima oară introdus in cultura speciilor forestiere 
d’n ’-aza ('rolului silvic Petroșani) precum și larice.

In cadrul lucrărilor de împădurire din această pri
măvară se vor efectua totodată operații de îngrijire a cul
turilor pe 1 177 ha. pentru înlăturarea ierburilor și a rugi
lor ce copleșesc puieții noi. cît și amena.jările necesare in 
vederea prevenirii dăunătorilor biotici în care scop au fost 
amplasați un număr de 180 arbori — cursă în locurile mai

des frecventate de dăunători ca Paring, Sterminosiil, Po- 
latiște ele.

Pentru efectuarea in bune condițiuni și intr-un timp 
cit mai scurt a lucrărilor, de îndată ce zăpada se va topi 
de pe terenurile silvice destinate plantațiilor, conducerea o- 
colului a luat toate măsurile necesare cazării muncitorilor. 
La șantierele de lucru au fost construite cabane muncito
rești, înzestrate cu tot cazarmanientul necesar. Muncitorii 
se (or putea aproviziona cu produse alimentare chiar Ia 
șantier, de la punctele alimentare ate O.C.L. ce vor fi des
chise aici.

Pregătirile pentru începerea lucrărilor de împădurire 
sînt terminate la Ocolul silvic Petroșani. Doar prelungirea 
iernii, persistenta stratului gros de omăt pe văile și ver
sant» munților mai întirzie declanșarea lucrărilor. Această 
întârziere va impune ca plantarea puicților, toate lucră
rile aferente, să se desfășoare în această primăvară într-un 
ritm mult mai alert ca in alți ani îneît să lie terminate pină 
ta începerea vegetației.

In aceste condiții, pentru cokelivul Ocolului silvic Pe
troșani va fi deosebit de prețios sprijinul pe care-1 va primi 
și in această primăvară, din partea organizațiilor U.T.C. 
din oraș, care vor mobiliza tinerii la muncă patriotică pe 
șantierul rezervat lor la Peștera Bolii, unde, prin aportul 
uteciștilor se vor planta G ha teren, rcalizîndu-se astfel 
10 000 lei economii la manoperă.

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6.05—9.30 Mu
zică și actualități: 9,30 Revis
ta literară radio (reluare); 
10.00 Piese corale; 10,10 Curs 
de limba engleză: 10,30 Muzi
că populară: 11,05 Pagini mu
zicale de marc popularitate;
11.45 Sfatul medicului; 12.00 
Melodii compuse si
tatc dc Constantin Drăghici 
și Alin Noreanu: 1220 Croni
ca plastică: 12.30 întâlnire cu 
melodia populară si interpre
tul preferat: 13.10 Avanpre
mieră cotidiană: 13.21 Soliști 
și orchestre do muzică ușoa
ră: 14.10 De cn ? De undo? 
Dc cind ?: 14.30 Te apăr, te 
laud, tc cînt — omisiuni 
zicală pentru ostași: 
Memoria 
ncsc; 15,35 Concertul 
16.00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic: 16.10 Mu
zică ușoară: 16.30 Antena ti
neretului: 16,55 Radio publi
citate: 17.10 Pagini corale a- 
lese; 17,30 Tinerețea cintă — 
muzică ușoară: 17,45 Ora spe
cialistului: 18.05 Concert de 
muzică populară: 18.30 Gaze
ta radio; 19.00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră: 19.20 
Sport: 19.30 Muzică populară:
19.45 Cîntece de ieri și de 
azi: 20.05 Melodii suedeze:
20.15 Teatru radiofonic. ..Vînt 
de februarie", scenariu ra
diofonic de Andrei Vcițlcr:
21.15 Muzică populară; 21,25 
Miine. in emisiunile muzica
lo; 21,35 Piese de estradă; 
22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport: 22,20 
Muzică din operele lui Marc 
Antonio Cosii; 22.40 Moment 
poetic: 22.45 Tntilnirc cu 
jazzul: 23,15 Noi înregistrări 
de muzică românească: 23,35 
Pagini din opera .Răpirea 
din Serai* de Mozart: 0.05— 
5,00 Estrada nocturnă.

mu- 
15.09 

pămîntului româ- 
zilei;

PROGRAMUL II :

în Vulcanul întinerit
Pare un nonsens să afirmi 

despre o veche așcz.arc, lăsat?, 
decenii de-a rindul în paragină, 
cum că întinerește mereu. Dar 
privind cu ochiul minții, în ur
mă cu ani, cei care acum sînt 
trecuți de prima trnerețe Iși 
mai amintesc cum arăta Vulca
nul pe vremea copilăriei lor si 
cum este în prezent. Căsuțele 
mizere părăsite de cei ce, șo
meri fiind, au luat drumul pri
begiei, erau aidoma cu viața 
de pe atunci a minerilor. Acum 
privești orașul și parca nu-ți 
vine a crede. Vulcanul e în pli
na întinerire. Noul te întâmpină 
impunător.

...Anul 1949 a intrat in istoria 
Vulcanului ca an al întineririi. 
Atunci au începui lucrările la 
construcția primelor blocuri. 
Deci în acest an se împlinesc 
două decenii de la începerea 
lucrărilor de construcții. în a- 
cest răstimp au fost construite 
63 de blocuri insumind 2 257
parlamente, două școli cu > ite 
16 ăli dc clasă fiecare, un liceu 
u 20 săli de clasa, o școală 

nouă cu 3 săli de c asă la Pa- 
rr-șeni si alta cu doua '■aii de 
<l >-ă la Dealul Babii. Majorita
tea acestor l-.'rca.șe, un<ir invn'.â 
>i ■ ini cdu< .'.1 viitorii • -truc- 
l- ri ai s-cic smuh'.i. ! dotate 
cu Lvaloare -ăti dc educație 
fizică si bibli le_i. Nu < < .nulii

'erne a I >t t in f lo .ință 
punctul (our i < 3>! di:> micro-

a-

raionul nr. 2 cu magazine ali
mentare, dc desfacere a produ
selor lactate și de panificație, 
de legume-frucle etc. Pentru a- 
provizionarea cu apa a noilor 
cartiere a fost captat pîrîul Her
ta, iar zonele verzi ale orașu
lui se întind pc o suprafață dc 
21 hectare. In scurta perioadă 
ce a trecut din acest an, au fost 
date în folosința blocurile C 24 
și C 25 cu 60 apartamente. Sc 
mai află :n construcție blocul 
B 2 cu 10 nivele și 66 aparta
mente, C I. C 2, C 11 și C 12 
insumind 200 apartamente. Zes
trea construcțiilor sociale ale 
Vulcanului va spori în acest an 
cu 326 apartamente, un cămin 
pentru tineri cu 300 do locuri 
și încă un complex comercial 
modern.

Construcții, amenajări pe ver
ticală (zone verzi, străzi, trotua
re, locuri de joacă pentru co
pii), întreaga muncă de urba
nizare c pusă în scopul asigu
rării unor condiții optime de 
confort minerilor si familiilor 
lor, luturor locuitorilor orașului 
Vulcan. Totalul cheltuielilor din 
fonduri bugetare pentru asfalta
rea străzilor și trotuarelor, re
pararea si întreținerea școlilor 
și alte lucrări gospodărești edi
litare se ridică in acest an la 
1 762 000 Ici.

Locuitorii orașului Vulcan do
resc însă cu toții să contribuie 
la înfrumusețarea și gospodări-

rea localității In care trăiesc. 
Ei și-au exprimat hotărîrea de 
a participa la reamenajarea ce
lor 21 hectare zone verzi exis
tente și la extinderea lor cu 
Încă două hectare. S-a preconi
zat de asemenea să se planteze 
circa 5 000 arbori și arbuști or
namentali. Potrivit obiectivelor 
ce urmează a fi înfăptuite prin 
muncă patriotică a cetățenilor, 
Consiliul popular al orașului

Vulcan si-a fixat să realizeze 
In acest fel 2 300 000 lei econo
mii. Ținînd seamă de hărnicia 
și spiritul gospodăresc al vulcă- 
nenilor, acest angajament poate 
fi îndeplinit și depășit. Prin 
muncă neobosită a constructori
lor, a deputaților, a tuturor ce
tățenilor, Vulcanul de miine va 
fi mai întinerit, mai înfloritor 
deci! cel de azi.

C. DUMITRU

6,00 Din programul zilei; 
6.10 Muzică ușoară: 6.45 Din 
cîntecele și jocurile satelor 
nonsir 7 10 Tn «"net do fan
fară: '.37 Cintă Ton Dican; 
7,45 Itinerar folcloric muzi
cal: 8.10 Tot înainte: 9.10 
Curs de limba engleză: 9,30 
Peisaje muzicale — muzică 
ușoară: 11.00 Pagini din ope
rete: 11,15 Soliști și orches
tre de muzică nopulară: 11.45 
Melodii, melodii: 12.05 Avan
premieră cotidiană: 12.1G
Concert de prînz: 13,00 De 
toate neutru toti: 14-10 Cîn- 
tece si jocuri populare: 14.30 
Moment științifici 14,35 Mu
zică ușoară: 15.40 Radio pu
blicitate: 16.00 Dansuri din 
opnre: 16.50 Recunoașteți me
lodiile ? — muzică ușoară; 
17 90 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic: 17.15 Ate
neu (reluare): 18.05 Amfitea
tru literar: 18,30 Șlagăr (lună 
șlagăr: 19.30 Curs de limba 
engleză: ’9.50 Noapte bună, 
eonii: 20.20 Muzică ușoară: 
20,30 Ora specialistului; 21.05 
Muzeul instrumentelor vechi: 
21.40 Forum științific: 23.07 
Muzica și publicul’ °3.45 
Muzică ușoară.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ
HARGHITA

angajează imediat
— INGINER MINER SAU CONSTRUC

TOR cu un stagiu minim de 6 ani în producție 
pentru postul de șef servicii investiții.

Limite de salarizare: 2 550—2MO (inaînle de îmbunătățire) 
Se asigură locuință in bloc in orașul Miercurea Cine în 

cursul semestrului II.
Informații suplimentare la sediul întreprinderii din Mier

curea Ciuc, str. Gh. Doja nr. G. telefon 326.

W.W.WA*.W.V.V.%W»’AW.NV.\W»WOW.V»'.%'.SW.V.’A

BULETINE DE Știri ; 
Programul 1 : 5,00: 5,30; 6.00: 
6.30: 9.00 11,00: 13,00: 15.00; 
20.00: 24.00: 1.00: 2.00: 4.00. 
Programul II: 6,05: 7,30:
10,00: 12.00: 14.00: 18,00: 19.00: 
21,00: 23.00: 0.55.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă 

a aerului a fost de plus 6 
grade la Petroșani și minus 
3 grade la Paring. Minimele 
au fost do plus 1 grad și, 
respectiv, minus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme frumoa
să, cu cer mai mult senin. 
Temperatura în creștere.
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ORIENTUL APROPIAT
( ELE PATRl MARI PUTERI 
PENTRU REGLEMENTAREA

ȘI-AU STABILIT O LIMITA 
POLITICA A CONFLICT! LI I

Provocare militară

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Sii diplomatice de la O.N.U., 
citate de agenfia U.P.I., au men
ționai cu cele patru mari puteri 
și-au stabilit o limită de două 
luni pentru eforturile lor In ve
derea realizării unei reglemen
tări politice n conflictului din 
Orientul Apropiat. Un diplomat 
care participă la aceste reu
niuni a subliniat că ambasado
rii celor patru mari puteri vor 
trebui să ajunoh la o conclu
zie asupra perspectivelor suc-

coșului sau eșecului misiunii 
asumate pînă la începutul lunii 
iunie. El a adăugat că în mo
mentul de față se lucrează la 
„definirea zonelor asupră căro
ra se poate obține un acord* 
între părțile aflate în conflict

Viitoarea reuniune a ambasa
dorilor la O.N.U. ai celor patru 
mari putori, a cincea de la 
ceperea acestor consultări, 
avea loc luni la reședința 
prezontantului permanent 
Franței, Armand Berard.

împotriva
R.P.D. Coreene

Comunicai comun

în- 
va 
re
al

R. D. GERMANĂ Sesiunea Comisiei

liniei

FRANȚA s Vedere de pe Champs Elysees, cu traficul 
blocat in timpul grevei generale organizată recent de sin
dicatele franceze; se știe că transporturile au fost afec
tate in proporție de 80—100 Ia sută.

Convorbire
George Macovescu 

Hermann Axen
Economice O. N. 11

pentru Asia
PHENIAN 19 (Agerpros).

Ziarul „Nodon Sinnmn" a publi
cat un articol de fond în care 
se arată că, în ultimul timp, 
S.U.A. îșl Intensifică acțiunile 
militare împotriva R.P.D. Core
ene. La 15 aprilie, ele au săvîr- 
șit o provocare în zona 
militare de demarcație și, con
comitent, au trimis un avion 
spion, înzestrat cu aparataj mo
dern, adînc în spațiul aerian al 
părții de nord a republicii. Du
pă cum se știe, acest avion 
spion a fost Interceptat și do
borît de forțele aeriene ale 
R.P.D. Coreene.

Această provocare militară, 
se spune în articol, reprezintă 
o nouă încălcare a acordurilor 
de armistițiu în Corcea, un a- 
tentat la suveranitatea R.P.D. 
Coreene și o nouă primejdie pen
tru pacea și securitatea în Ex
tremul Orient și în Asia.

trans- 
Maco- 
mlnis- 
al Re-

și Extremul Orient
Intervenția șefului delegației române

RERUN 19. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, 
mite : Tovarășul George 
vescu, prim-adjunct al 
Irului afacerilor externe
publicii Socialiste România, ca
re se află intr-o scurtă vizită 
în R, D. Germană, a avut la 
sediul Comitetului Central al 
P.S.U.G. o convorbire cu Her
mann Axen, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Convorbirea, la care a luat 
parte ambasadorul României în 
R. D. Germană, Nicolac Ghe- 
nea, s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

SINGAPORE 19 (Agerpres). — Delegații la cea do-a 
25-a sesiune a Comisiei Economice O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient, ale cărei lucrări se desfășoară la Singa
pore, continuii dezbaterile generale asupra situației econo
mice din Asia la sfîrșiful 
perioada 1960—1970.

programului de dezvoltare pe

bulgaro'-austriac
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre Austria și Bulgaria. In 
cursul convorbirilor s-a hotă- 
rît stimularea cooperării dintre 
diferitele firme șl întreprinderi, 
precum și extinderea colaboră-’ 
rii în domeniul științei 
turii.

Un loc important în 
convorbirilor a revenit 
mei securității europene, se sub
liniază în comunicat. Cele două 
părți au fost unanime în apre
cierea importanței unei con
ferințe bine pregătite în pro
blema securității europene.

V1ENA 19 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei in Austria a 
tovarășului Todor Jivkov, pre
ședintei - Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, a fost 
dat publicității un comunicat 
în caro se arată că in cursul 
convorbirilor purtate cu cance
larul federal al Austriei, Joscf 
Klaus, părțile au constatat cu 
satisfacție că in perioada 1958— 
19i> volumul schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări 

rrcscut de peste patru ori. 
comunicat se subliniază con- 
gerea celor două părți că 
dă posibilități reale pentru

și cui»

cadrul 
probi e-

Avion american
doborît

S.U.A în R. D. Vietnam
In 
vii Declarațiile

VIETNAMUL DE SUD

Lucrările Comitetului președintelui Noi atacuri lansate

consultativ al O. LI. A R. Nixon de unități ale Frontului
MONROVIA 19 ((Agerpres). 

— In capitala liberlana conti
nuă lucrările Comitetului con
sultativ al Organizației Unită
ții Africane însărcinat să găseas
că o soluție conflictului nige
rian. Cele două zile de dezba
teri nu lasă să se întrevadă, 
pînă acum, că reuniunea prezi
dată de împăratul Haile Selas
sie va ajunge la un prim rezul
tat. Intr-o nouă încercare de a 
concilia punctele de vedere 
diametral opuse ale delegațiilor 
nigericne si biafreze, șefii state
lor Liberiei si Nigerului — pre
ședinții William tubman și Dio- 
ri Hamani, au avut convorbiri 
separate și în comun cu repre
zentanții celor două părți în 
conflict. Rezultatele acestor con
tacte vor fi expuse în fata co
mitetului. Agenția M.A.P. sub
liniază că atît Nigeria cît 
Biafra nu sint încă ” 
concesii esențiale, 
telegramă, aceeași 
nuntă că delegația

și-a retras planul in 12 puncte 
pe care îl prezentase la reuniu
nea trecută a Comitetului Con
sultativ al O.U.A.

Rezultatele
alegerilor 

din R. S. F
Iugoslavia

t ?! 
dispuse lș 
într-o altă 
agenție a- 

nigeriană

A 58-a ediție
a

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
Agenția Taniung a transmis co
municatul Comisiei electorale 
federale cu privire la rezultatele 
oficiale ale alegerilor care au 
avut loc la 13 aprilie pentru a- 
legerea organelor reprezentative 
ale tării. Din cei 12 790 517 ale
gători înscriși pe listele electo
rale s-au prezentat la alegeri 
11 247 719, adică s-a înregistrat 
o participare de 87,9 la sută. In 
Vecea social-politică a Skupș- 
tinei Federale au fost aleși 120 
de deputati prin alegeri directe.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a ținut vineri o confe
rință de presă radiotelevizată 
în cursul căreia a abordat, prin
tre altele, și problemele legate 
de „activitatea avioanelor de 
recunoaștere în apropierea fron
tierelor coreene".

Referindu-se la doborirea de 
către forțele aeriene ale R.P.D. 
Coreene a unui avion-spion a- 
merican, înzestrat cu aparatură 
electronică din cea mai perfec
ționată, Nixon a recunoscut că 
„asemenea zboruri s-au desfășu
rat continuu în 
ani", iar în anul 
efectuate 190 de 
siuni. In pofida
care o implică asemenea misiuni 
de spionaj, președintele S.U.A. 
a declarat că „a ordonat conti
nuarea acestor acțiuni de recu
noaștere, urmînd ca pe viitor 
avioanele care vor participa la 
asemenea misiuni să fio prote
jate".

ultimii 20 de 
acesta au fost 
astfel de mi- 
primejdiei pe

Parisului
PARIS 19. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Sîmbătă diminea
ța. la Parcul expozițiilor de la 
poarta Versailles-ului a fost 
inaugurata cea de-a 58-a edi
ție a Tîrgului Parisului, una 
din cele mai importante ma
nifestări comerciale anuale 
din Franța. Țara gazdă este 
reprezentată masiv în dome
niul construcțiilor și amena
jării de locuințe, a diverse
lor forme de recreere și dis
tracție pentru omul modern, 
cît și cu un salon al ultimelor 
noutăti tehnice.

La actuala ediție participă, 
de asemenea, 50 de țări. Ro
mânia este prezentă cu un 
stand de aproape 400 mp, la 
care expun șapte firme de co
merț exterior. Exponatele ro
mânești constau în bunuri de 
larg consum, articole de ar
tizanat, covoare, tipărituri. 
O.N.T. ia parte, de asemenea, 
cu un stand de fotografii tu
ristice la Salonul International 
de Turism, deschis cu acest 
prilej în incinta tîrgului.

Tirgul Parisului, care va 
rămîne deschis pînă la 4 mai, 
a cunoscut o mare afluență 
de public încă din prima zi a 
deschiderii.

Prelungirea 
stării excepționale 

in Zambia
LUSAKA 19 (Agerpres). — 

Guvernatorul Zambiei a prelun
git cu încă șase luni starea ex
cepțională în țara. Vorbind în 
parlamentul tării, Kapwepwe, 
vicepreședinte al Zambiei, a 
arătat că această măsură se im
pune datorita, Tn primul rînd. 
acțiunilor și provocărilor ce vin 
din partea regimurilor rasiste 
din Rhodesia și Republica Sud- 
Africană.

Demonstrații de protest
la Manila

MANILA 19 (Agerpres). — 
Un grup de 1 500 muncitori și 
studenti din Manila au partici
pat la o demonstrație de protest 
fată de prezența bazelor ameri
cane pe pămîntul Filipinelor. 
Manifestația a început în fața 
palatului prezidențial și a par
lamentului țării și a parcurs mai 
multe străzi ale capitalei. In 
urma intervenției politiei, gru
pul manifestantilor a fost îm
prăștiat.

Național de Eliberare

HANOI 19 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că uni
tăți ale Armatei Populare Viet
nameze au doborît la 18 apri
lie un avion american de re
cunoaștere fără pilot, care pă
trunsese în spațiul aerian al 
Hanoiului.

Agenția menționează că pînă 
în prezent în Vietnamul de 
nord au fost doborite 3 278 a- 
vioane americane.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la 
Tokio. Ion Datcu, șeful delega
ției române care participă la 
lucrări in calitate de observa
tor, a subliniat in cuvîntul său 
preocuparea tuturor țărilor pen
tru eliminarea fenomenului sub
dezvoltării.

Infâțișind participanțiTbr as
pecte ale stadiului actual de 
dezvoltare a țării noastre, pre
cum și principiile care călăuzesc 
politica ei economică și comer
cială, vorbitorul a accentuat 
dorința României de a coopera 
cu toate națiunile inclusiv cu 
țările din Asia și Extremul O- 
rient. Pentru realizarea aces
tui obiectiv sint importante 
contactele directe dintre repre
zentanții țărilor interesate in 
scopul promovării unor forme 
de cooperare economică inter
națională și a schimburilor in
ternaționale echitabile. Acestea
— a spus ambasadorul român
— sint instrumente eficace de 
stimulare a procesului dezvol-

tării tuturor națiunilor. El i 
menționat apoi rolul și contri
buția comisiei la promovarea 
cooperării intre națiunile aces
tei regiuni și impulsionarea dez
voltării tuturor țărilor din a- 
ceastă parte a lumii. Colabora
rea economică internațională 
este o condiție principală pen
tru crearea climatului favora
bil apropierii și înțelegerii în
tre popoare.

România, a adăugat Ion D;,t- 
cu, urmărește cu interes pro
gresele înregistrate de țările din 
această regiune și consideră că 
dezvoltarea fiecărei națiuni in* 
parte este esențială pentru pro
movarea apropierii și colaboră
rii intre popoarele acestei re
giuni și din întreaga lume. An
gajată intr-un proces complex 
de dezvoltare — a spus vorbi
torul în încheiere —. Român a 
împărtășește preocupările tutu
ror țârilor pentru accelerarea 
dezvoltării lor economice și își 
exprimă dorința de a colabora 
cu ele în acest proces.

In 
spre

SA1GON 19 (Agerpres). — 
cursul nopții de vineri 
sîmbătă, forțele patriotice din 
Vietnamul 
zece baze 
americane 
saigoneze. 
o tabără 
amplasată 
vest de Saigon, a fost supusă 
de unități ale Frontului Natio
nal de Eliberare mai multor ti- 
ruri de mortiere. In același 
timp, grupuri ale patriotilor au 
atacat un post de politie saigo-

de sud au atacat 
militare ale forțelor 
și ale administrației 
Sîmbătă dimineața, 

militară americană, 
la 88 kilometri nord-

nez de la Pliu Vinh, capitala 
provinciei Vinh Binh.

Noi lupte între forțele F.N.E. 
și trupele inamice au avut loc 
în regiunea acoperită de jun
glă din provincia Tay Ninh — 
relatează corespondenții agen
țiilor de presă occidentale.

Bombardierele gigantice ame
ricane de tip „B-52" au efectuat 
din nou raiduri în împrejurimi
le orașului Tay Ninh — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
comandamentului forțelor S.U.A.

Condamnări la Saigon
SAIGON 19 (Agerpres). — Fos

tul director al cotidianului saigo- 
nez de limbă franceză „Vietnam 
Nouveau", Pham Van Nhon, a 
fost condamnat de un tribunal 
militar din capitala sud-vietna- 
meză la cinci ani închisoare, 
fiind acuzat de autoritățile sai- 
goneze că ar fi avut legături cu 
Frontul National de Eliberare. 
(Ziarul a fost suspendat de au
toritățile saigoneze la începutul 
acestui an). Pham Van Nhon

este numai una dintre nume
roasele victime ale așa-ziselor 
procese intentate de oficialită
țile saigoneze publiciștilor ad
versari ai actualei administrații 
de 'la Saigon.

-• -

Truoele

PE SCURT PE SCURT
• PARIS. — După succe

sul obținui acum 6 luni ia 
Paris, piciorul român George 
Voinescu oferă o nouă expo
ziție publicului parizian. Ver
nisajul expoziției sale a avut 
loc vineri seara la Galeries 
Saint-Luc. Piciorul expune 
peste 20 de tablouri recente, 
executate intr-o manieră de 
suprarealism angajat. La ver
nisaj au asistat critici și oa-

meni de artă. A fost prezent 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
delegatul permanent al Repu
blicii Socialiste România la 
U.N.E.S.C.O.

Expoziția rămine deschisă 
pină la 18 mai. După opiniile 
mai multor critici, expoziția 
actuală marchează o evidentă 
ascendenfă lată de preceden
ta. Voinescu relevindu-se prin 
maniera sa foarte personală, 
originală.

Greva generală a salaria- 
ților statului în Italia

Insula Hong Kong este colonie britanică din 1841. teri
toriul adiacent se află sub administrație britanică pentru 
99 de ani începînd din 1898.

Resursele interne deosebit de bogate (orez, pește, fier, 
ciment, cauciuc, țigarete. încălțăminte, zahăr, etc.) sînt com
pletate de o industrie artizană valoroasă și de dezvoltarea 
comerțului.

Cea mai rentabilă din industriile existente este turis
mul, organizat după cele mai spectaculoase legi ale recla
mei și spiritului comercial. Exportul de textile și .jucării 
asigură de asemenea un venit important în economia Ilong 
Kongului.

IN CLIȘEU : Vedere din portul Hong Kong.

parlamentare la Roma
Complot antistatal eșuat în 1964 ?

ROMA 19 (Agerpres). — La 
Roma a fost deschisă o anche
tă parlamentară cu scopul de 
a stabili veridicitatea afirma
țiilor potrivit cărora înalte o- 
ficialități militare și ale ser
viciilor italiene de contra
spionaj ar fi complotat pen
tru organizarea unei lovituri 
de stat militare, in luna iunie 
1964. Comisia parlamentară 
compusă clin 19 membri, este 
condusă de generalul Luigi 
Lombardi.

Intirzierea începerii cercetă
rilor se datoreste opoziției re-

petate a guvernelor care 
precedat actualul cabinet con
dus de Mariano Rumor de a 
organiza o anchetă parlamen
tară in legătură cu activitatea 
ofițerilor conduși de fostul șef 
al statului major general, Gio
vanni de Lorenzo. Aceștia sînt 
acuzați de a fi adus la Roma 
o brigadă blindată și de a fi 
distribuit liste ale unor „per
soane periculoase", care urmau 
să fie arestate și reținute, în 
timpul crizei politice din vara 
anului 1964.

£ DACCA. — Ciclonul, care 
s-a deplasat cu peste 160 de ki
lometri pe oră. deasupra Pa
kistanului Oriental, a provocat 
moartea a circa 1 000 de per
soane și rănirea altor șapte mii 
de locuitori; mai mult de o sută 
de mii de oameni au rămas fă
ră adăpost. Situația celor ră
niți este critică, spitalele ne- 
putind face față numărului ce
lor ce le asaltează pentru în
grijiri. La operațiile de ajuto
rare particip;” 
pompieri și < 
luntari.

»ă militari, poliția, 
circa 1 000 de vo-

• LIMA. — Americanul Ge
ne Savoy, explorator amator, 
împreună cu alți doi navigatori 
au început o călătorie în apele 
oceanului Atlantic cu o navă 
asemănătoare celor folosite pe 
vremuri de indieni, vrînd să de
monstreze că vechii peruvieni 
au efectuat călătorii asemănă
toare spre coastele Mexicului. 
Savoy crede că această călăto
rie va dura aproximativ trei 
luni. Ceilalți doi membri ai e- 
chipajului sint italianul Tomas 
Searfini și peruvianul Segundo 
Grande/.

Aproximativ 1.5 milioana de 
salariați ai statului din Italia 
au declarat sîmbălă dimineața 
o grevă generală de 24 de ore, 
la chemarea principalelor trei 
centrale sindicale italiene. De 
sîmbătă dimineața pină durr.î 
nică dimineața încetează trai' , 
cui feroviar și activitatea in j 
școli, la serviciile poștale și te
lefonice, în birourile admin is- ( 
trațici de stat. Greviștii cor n-.î- 
rirea salariilor, o reformă e- ‘ 
ficicntă a asigurărilor socialo 
pentru funcționarii publici și 
libertăți sindicale.

• ZURICH. - Primul pa
cient din Elveția căruia i-a fost 
înlocuită inima cu nouă zile in 
urmă face progrese satisfăcă
toare. In a șaptea zi după ope
rație. Emil Hofmann a putut i 
părăsi patul fără nici un ajutor, 
pentru a se așeza pe un scaun 
și a ședea timp de cîteva minu
te.

XIENG KHUANG 19 (Ager
pres). — Agenția de presă a 
forțelor Phatet Lao a făcut cu
noscut că Statele Unite și ad
ministrația militară de la Sai
gon au intensificat bombarda
mentele asupra regiunilor popu
late din Laos. In cursul pri
melor trei luni ale anului, avia
ția americană a lansat în cursul 
misiunilor de luptă sute de 
mii de bombe cu bile și bombe 
incendiare. In urma bombarda
mentelor, 233 de civili au fost 
uciși sau răniți și sute de tone 
do orez incendiate.

In aceeași perioadă, ameri
canii au pierdut mai mult de 
100 de avioane, arată agenția 
forțelor patriotice Phatet Lao

— Garibalda Can- 
legendarului erou

• ROMA.
zio, nepoata ___  ...
al luptei pentru unificarea Ita
liei, Giuseppe Garibaldi, a de
cedat în orașul italian Jesi, în 
vîrstă de 82 de ani.

Garrincha acuzat de 
omucidere

Cunoscutul fotbalist brazilian 
Garrincha este acuzat de omu
cidere. Mergînd gu viteză exce
sivă pe o șosea din stalul Sao 
Paulo el s-a tamponat cu un 
camion care a intrat neregula
mentar pe șosea venind dintr-un 
drum lateral. în urma acestei 
tamponări una din persoanele 
care se aflau în mașina sa și-a 
pierdut viata.

• VALLEY. — Liderul populației din Insula Anguilla, 
Ronald Webster, a anunțat că elevii și studenții școlilor 
superioare vor declara săptămîna viitoare o grevă de protest 
împotriva prezenței trupelor britanice pe insulă. El a de
clarat, de asemenea, că intenționează să organizeze un scru
tin pentru alegerea celor 10 membri ai Consiliului insular 
și a președintelui acestuia. Noul organism va înlocui Con
siliul actual format din 7 persoane. Webster a vizitat joi 
Insula vecină St. Martin, unde a participat la o demonstra
ție a cetățenilor de acolo in sprijinul cererilor de acordare 
a independenței insulelor Anguilla și St. Martin.

Cazuri neobișnuite de longevitate
In Daghestan, republică so

vietică din Caucazul de nord, 
trăiesc numeroși longevivi. Cea 
mai virstnică femeie din Da
ghestan este Așura Oinarova, 
care a împlinit 159 de ani. Pen
tru Daghestan sînt caracteristice 
familiile de longevivi .Astfel su-

„REPETIȚIE LUNARA"
LA

Ziariștii prozenți vineri in 
marea sală de antrenament a 
Centrului spațial de la Houston 
(Texas) au fost martorii unui 
eveniment rar întilnit : cosmo- 
nauții Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin care vor fi. probabil, 
la 20 iulie, primii oameni ce 
vor păși pe Lună,1 au efectuat 
o „repetiție generală" a „pla
nului de activitate Tunară". In 
cursul acestei experiențe, care 
a durat aproape trei ore, astro
nauții au repetat, pentru a opta 
oară, gesturile pe caro le vor 
efectua o dalei ajunși pe sate
litul natural al Pămintului si 
pentru a treia oară purtînd to
talitatea echipamentului prevă
zut.

Sala de antrenament de la 
Houston' prezenta imaginea unui 
autentic decor lunar. Pe jos a 
fost imitat „soltil lunar" alcă
tuit din roci și nisip cu o cu
loare asemănătoare aceleia a 
ipsosului. Intr-un colț „aselini- 
zase" modulul lunar, reprezen
tat de o copie, la scara natu
rală a -acestui vehicul spațial. 
Numai condițiile fizice nu erau
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HOUSTON
întrutotul asemănătoare cu cele 
in caic astronauții vor trebui 
să evolueze peste trei luni. In
tr-adevăr, nu au putut fi re
produse perfect nici atracția 
gravitațională lunară și nici

Â

rorile Bogdanova au împlinit 
una 116 ani, a doua — 113. iar 
cea de a treia — 110.

Majoritatea longevivilor tră
iesc în sate de munte. Oamenii 
de știință au controlat pînă in 
prezent starea sănătății la 
300 de locuitori ai Daghestanu- 
lui, care au depășit 100 de ani. 
Cu acest prilej ci au stabilit că 
vîrsta medie la cei care depă
șesc o sută de ani este de 111 
ani la bărbați și de 115 ani la 
femei.seismograf destinat să măsoare 

cutremurele și spărturile in su
prafața lunară. El se depliează 
ca un acordeon sau o hartă o- 
bișnuită prin simpla manevrare 
a unui șnur legat do cutia ca
re-1 conține. Reflectorul cu raze 
laser este alcătuit din peste o 
sulă de oglinzi. El va fi îndrep
tat spre Pămint pentru a re
flecta razele laser emise în di
recția sa de două stații teres
tre, cele din Hawai și Washing
ton. Sarcina sa este de a per
mite măsurarea distanței de la 
Pămint la Lună și de a studia 
variațiile orbitei și rotației Lu
nii si Pămintului.

La fel cum se va întîmpla și 
in cursul șederii sale pe sate
litul natural al Torrci. Arm
strong. a purtat pe piept, o ca
meră de luat vederi, prevăzută 
cu film do 70 mm pe care o 
va îndrepta în direcția obiec
tului ce va fi filmat prin în
toarcerea sau aplecarea corpu
lui. El a folosit, de asemenea, 
o „lopată lunară" pentru a 
stringe fragmente de sol. Cei 
doi astronauti au respirat oxi
gen produs de aparatele cu ca
re au fost prevăzuți.

„Repetiția lunară" a fost în
cununată de succes: aparatele 
radio cu care cei doi cosmo- 
nauți au menținut legătura cu 
responsabilii zborului „Apollo- 
11* și cu ziariștii au funcțio
nat perfect.

• BOGOTA. — Sub presiu
nea opiniei publice, autoritățile 
columbiene l-au eliberat pe Car
los Romero, secretar politic al 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din Columbia. El a fost 
arestat la 28 februarie sub învi
nuirea „de a fi participat la ac
țiuni complotiste".înlii, din modulul lunar, aban

doned păienjenișul de fire cu 
care erau prevăzuți in momen
tul „aselenizării". Apoi, cu ges
turi lente, făcute și mai difi
cile de greutatea echipamentu
lui, ei s-au aplecat pe „solul 
lunar", adunind primele frag
mente care vor fi aduse* pe pă- 
mînt. Ei au scos in continuare 
din modulul lunar 
curios, asemănător 
brele uriașe, a cărui miner s-a 
transformat într-un trepied și 
caro, la tragerea unui șnur, s-a 
deschis. „Umbrela" s-a desfă
șurat mai intii așa cum se pe
trece pe Pămint în condiții 
normale, apoi s-a întors cum 
se întîmplă în zilele cu vînt 
puternic. Este vorba de o an
tenă care va servi la comunica
țiile cu contrele de ascultare 
de pe Pămint.

Edwin Aldrin a experimen
tat apoi un fel de punte, fixată 
pe modulul lunar, ceea ce i-° 
permis să scoală și să așeze 
pe „solul lunar" un „acordeon 
seismic" și un reflector cu raze 
laser. „Acordeonul" este un

Copac crescut în...
eprubetă

Savanții de la Institutul 
birlici din Appleton (statul 
Wisconsin) au anunțat că au 
reușit să crească primul co
pac în eprubetă. Un plop 
tremurător, astfel creat, a a- 
tins înălțimea de 76 centi
metri, pe un sol de laborator, 
începutul a fost făcut eu seg
mente mici de tulpină de 
plop tremurător, care au dat 
naștere unui vlăstar identic 
din punct de vedere gene
tic cu planla-mamă. Solul a 
fost alcătuit dintr-un ames
tec de vitamine. îngrășămin
te și hormoni.

Autorii experienței au de
clarat că. după părerea lor, 
acest succes a a duce Ia plan
tarea unor păduri mai pro
ductiv e.

NOTAT 
EXTERNA;

un obiect 
unoi um-

„vidul atmosferic" de pe supra
fața satelitului Pămintului.

Imbrăcați in uniforme albe 
de scafandri lunari, prevăzuți 
cu căști transparente, închise 
ermetic, cu mânuși speciale și 
purtînd pe spate butelii grele 
de oxigen, ca cele folosite de 
scufundătorii submarini, Arms
trong și Aldrin au coborit, mai

i-a

I. R.
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