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Realizări remarcabil pe graficul 
de întrecere al ceferiștilor
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FORMATIV

Gh. GALAN,

ZIIE1

de la blocurile D 1,
5, D 9 din Vulcan și

Ca urmare a eforturilor 
nanciare și materiale făcute 
statul nostru, suprafața fondu
lui locativ a cunoscut în ulti
mii ani o sporire substanțială, 
ea fiind în continuă creștere. 
In Valea Jiului, suprafața fon
dului locativ a crescut de la 
756 000 metri patrați cît era in 
1961. la 1 318 769 metri patrați 
in prezent o suprafață apre
ciabilă fiind cuprinsă în cele 
peste 28 000 apartamente noi, 
confortabile. In scopul mai bu
nei administrări și întrețineri 
a spațiului locativ, a regle
mentării raporturilor dintre pro
prietar și chiriași, a fost adop
tată anul trecut legea nr. 10 
caro clarifică problemele lega
te do utilizarea și întreținerea 
fondului locativ, stabilește răs
punderi sporite, reciproce, din 
pa’-t'-a statului și a locatarilor.

Tn această privință. I.G.L. Pe
troșani aro obligația dc a efcc- 
țv tn tor-mon si de coa mai 
bună calitate repararea orică
ror defecțiuni care apar în in
teriorul sau în exteriorul locu
ințelor. în vreme ce locatarii 
au datoria să folosească și să 
întrețină în cele mai bune con- 
ditiuni locuințele, să întrețină 
relații do conviețuire 
tă Pentru întreținerea și repa
rarea fondului locativ, proprie
tate de stat din Valea Jiului, 
m'mai pentru anul 1969 a fost 
alocată suma de 13 200 000 lei. 
sumă ce va fi materializată în 
reoarafii la acoperișuri, terase, 
șarpante, subsoluri. burlane, 
jgheaburi, fațade etc. Trebuie 
să r/cunoaștem că întreprinde
rea 1 oastră a întîrziat uneori 
executarea comenzilor, că a mai 
dat si lucrări do calitate slabă, 
că. dir. 
muncă 
ții săi.
temeiate de la cetățeni. La fel 
de adevărat este. însă și faptul 
că mai c-xistă locatari caro ig
norează îndatoririle legale cu 
privire la păstrarea locuințelor 
în care «tau. se sustrag obli
gațiilor de a suporta cheltuiala 
reparațiilor la elementele de con
strucții șl la instalațiile dete
riorate din cauza folosirii ira
ționale, necorespunzătoare, pri
cinuiesc ei înșiși daune fondu
lui locativ de stat.

civiliza-

cauza indisciplinei în 
i unora dintre salarîa- 
î primit reproșuri în

directorul I.G.L.
Petroșani

Cîteva exemple sînt semni
ficative. C. Șerban, Eugen A- 
rady. Ioan Rotaru. Ioan Moga, 
Adalbert Nagy din Petroșani, 
Teodor Miron, Ioan Guiac, Ru
dolf Frank. Ioan Pop din Lu
peni, Nicolae Ticoi, Gheorghe 
Bondoc, Ioan Ghimiș din Vul
can. Petru Bîrlea. Petru Tamaș, 
Iosif Szigheti, Iosif Tane, Gheor
ghe Beșleagă din cartierul „8 
Martie" Petrila, au apartamen
tele murdare, instalațiile elec
trice și sanitare deteriorate, 
incomplete, manifestă un dezin
teres total pentru îngrijirea lo
cuințelor în caro stau Tn u- 
nele blocuri, locatarii nu păs
trează în bune condițiuni spa
țiile comune: pe casele scări
lor. geamurile sînt sparte, pe
reții murdari, lipsesc întreru
pătoare, globuri, becuri, tablou
rile de siguranță electrice sînt 
deteriorate. Exemple se pot da 
multe. Din nou subliniem 
multe din aceste, anomalii 
datoresc. atît unor locatari, 
și președinților de blocuri, ad
ministratorilor. asociațiilor de 
locatari care nu-și îndeplinesc 
atribuțiile ce le revin prin lege.

Ascensoarele sînt elemente 
principale ale confortului și ci
vilizației în blocurile turn. Tn 
privința întreținerii lor, însă, 
întîmpinăm multe greutăți. Pc 
lingă faptul că întreprinderea 
noastră are puțini mecanici de 
ascensoare și nu suficient de 
bine pregătiți, unii locatari si 
copiii acestora ne dau mult 
de lucru cu ascensoarele. Le 
descompletează piesele, le sparg 
geamurile, le blochează, umblă 
la ele cu tot felul dc instru
mente. deteriorîndu-le. Situații 
de acest fel s-au semnalat la 
ascensoarele de la blocurile nr. 
3, nr. 7, nr. 11, nr. 14 de pc 
strada Vasile Roaitâ, Petroșani, 
de la blocul nr. 103 de pe 
str. Republicii, Petroșani, dc la 
blocurile A 6. G 1, G 2, D 4 din 

că 
se 
cît

Lupcni, 
D 3, D 
altele.

In sezonul rece, I.G.L. Petro
șani a avut multe neajunsuri 
in privința încălzirii centrale. 
Dar și aici a contribuit „fante
zia" unor locatari. Astfel, Tra
ian Irimuș și Dumitru Mihuț, 
blocul 16, apartamentele 9 și 
20, loan Fluieraș și Gheorghe 
Hor, blocul 9, apartamentele 
20. și 12, toți din Lupeni, Iosif 
Halay din Petroșani, str. Inde
pendenței, blocul 25, scara I, 
apartamentul 12, ca să nu ci
tăm decît cîteva nume, au njon- 
tat robinete pe calorifere prin 
care au golit instalația de apă 
caldă lăsînd zeci de aparta
mente fără căldură.

Este de datoria fiecărui lo
catar de a-și întreține în cele 
mai bune condițiuni locuința 
pe care statul l-a pus-o la dis
poziție, de a lua atitudine îm
potriva acelora care deteriorea
ză apartamentele și anexele lor, 
a acelora care se sustrag de 
la obligațiile comune, care uită 
că locuința lor de azi va fi 
mîine a altora, care trebuie 
să se bucure la fel de ea.

Numai prin eforturile unite 
ale întreprinderii noastre șl ale 
salariaților noștri cu ale tutu
ror locatarilor vom contribui 
la buna utilizare și întreținere 
a bunului comun — fondul lo
cativ.

COORDONATE HUNEDORENE

Modernul complex de industrializare Foto: M. NICOLAEa cărnii de la Hațeg.

Ceferiștii din Valea Jiu
lui au muncit cu hărnicie și 
multă dăruire pentru a ob
ține rezultate bune în marca 
întrecere socialistă desfășu
rată în etapa primelor patru 
luni din acest an. Cu toată 
vitregia unei ierni aspre și 
prelungite, colectivul stației 
C.F.R. Petroșani a reușit să 
transporte, in trimestrul T. cu 
5,75 la sulă mai multe măr
furi și călători decît a fost 
planificat, volumul transpor
tului efectuat depășind cu 
23,3 la sulă pe cel din peri
oada corespunzătoare a a- 
nului 1968.

Prin respectarea riguroasă 
a măsurilor tehnico-organiza-

ȘI INFORMATIV
LA LECȚIE
Prof. Gh. I. ANTOCE, 
directorul Liceului Vulcan

In societatea contemporană, 
creșterea uluitor de rapidă a 
masei de cunoștințe generează 
o adevărată „explozie" a in
formațiilor.

Reașezarea învățămîntului 
nostru pe baze moderne într-o 
societate precumpănitor dina
mică, decalajul obiectiv intre 
ritmul dezvoltării posibilități
lor elevilor și creșterea volu
mului dc cunoștințe și deprinderi 
ce se cer asimilate, îndeamnă să 
ne punem legitima întrebare: ino
culăm în memoria elevilor un 
volum imens de informație sau, 
preferențial, formăm și dezvol
tăm acele aptitudini individua
le, capacități ale gîndirii pro
ductive ca flexibilitatea, inde
pendența, mobilitatea, creativi
tatea care să faciliteze persona
lității umane, plenitudinea ar
monioasă, integrarea creatoare 
în procesul propășirii sociale ? 
Atributele dirijorului produc
ției automatizate: capacitatea 
de a gîndi și investiga inde
pendent, hotărîrea, responsabi
litatea, inițiativa, impun școla
rizarea fanteziei, inițiativei, gîn
dirii creatoare, a raționamentu
lui inductiv, deductiv și analo
gic, șlefuirea intelectuală afec
tivă, estetică, morală și fizică, 
multilaterală și armonioasă. 
Demne de reliefat sînt sforță
rile actuale, în lumina priori
tății formării asupra informării, 
de modernizare a conținutului 
învățămîntului, utilizării meto- 

lorice stabilite pentru lunile 
friguroase și a regulilor de 
siguranță a circulației trenu
rilor, au fost îmbunătățiți sim
țitor indicatorii de calitate 
ai transportului feroviar. Ast
fel» în . trimestrul I, încărcă
tura statică a sporit cu 1,25 
la sută față de plan, iar sta
ționarea la încărcare, descăr
care și tranzit cu manevră a 
fost redusă cu 1,5 la sută; 
realizări care, față de primul 
trimestru al anului trecut, sînt 
cu 3,41 și, respectiv, 2,04 la 
sdtă mai mari. In aceste suc
cese sînt încorporate în mod 
deosebit strădaniile, pricepe
rea și conștiinciozitatea în 
muncă ale ceferiștilor din

lecție 
intelec- 
mintal, 

i, spi-

delor și mijloacelor de învă- 
țămînt. In gîndirca metodică a 
lecțiilor spre a nu suprasoli
cita adesea aparatul intelectual 
al elevilor, evitînd deci criza 
de suprainformare la care ne 
ispitesc uneori programa, ma
nualul, egoismul disciplinei 
predate, (apreciind realist con
ceptul pedagogic, calitativ-opc- 
rațional de cultură generală a 
'.elevului) este nevoie, între al
tele, să le angajăm în 
zonele superioare ale 
tului prin experiment 
independența de a gîndi, 
ritul critic, atracția către pro
blematic, suplețea mintală, ca
pacitatea imaginativă.

Deși cunoaștem că prin pris
ma < învățămîntului formativ, 
chezășia izbînzii învățării o 
formează nu tumultul de idei, 
date, ci capacitatea de a se
lecționa, asocia, de ' ‘ 
tare,; sistematizare, de 
operativitatea gîndirii, 
nu arareori se perpetuează su
praîncărcarea, balastul datelor 
și faptelor nesemnificative, ui
tăm că informarea este un 
loc nu un scop.

Acum, cînd acumularea 
tinuă. accelerată a noi 
mente în sfera culturii face ca 
enciclopedismul să fie anacro
nic, cînd cultura generală este 
in primul rînd o ciil|:n-ă •' ' i-

interpre- 
sinteză, 

totuși,

mij-

con- 
ele-
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turele conduse de loachim 
Oprea, Constantin Junianca 
și Sabin Enășescu care, prin 
bună organizare, au asigurat 
ca intrarea în stație a trenu
rilor, manevrarea garniturilor, 
pregătirea lor pentru pleca
re în cursă să se facă fără 
întîrzieri, erori sau eveni
mente. Pe primele locuri în 
privința aportului dat la asi
gurarea unui ritm intens și 
neîntrerupt transportului fe
roviar, se situează șeful de 
manevră Petru Dîlja, mani- 
pulantul de la masa de ma
nevră Gheorghe Șuta, dispo- 
zitorii IDM Viorel Soichițiu 
și Viorel Jccan, precum și 
mancvrantul Isaia Drăgliici.

Mii de pomi 
fructiferi

O dată cu venirea primă
verii, în piețele municipiului 
au fost puși în vînzare un 
mare număr de pomi fructi
feri. In ultimele zile, din sta
țiunea experimentală Bîrsești 
(Tg. Jiu) au sosit, aproape 
4 000 de meri, din soiurile 
Dublu roșu, Goldin — roșu, 
Parmen-auriu, Jonathan, pruni 
Renglot și Vînăt-românesc, 
precum și un marc număr 
do peri, gutui, cireși, pier
sici.

Pomii fructiferi, desfăcuți 
în piețele localităților noas
tre, au fost aclimatizați în sol 
asemănător celui din Valea 
Jiului. Prețul unui pom este 
de 4,75 lei.

5e redeschid 
grădinile de vară
Astăzi dimineață, la ora 

10, se redeschide grădina de 
vară „Constructorul" din Pe
troșani. Aici pot fi servite 
preparate la grătar, mititei, 
diferite minuluri, preparate 
de bufet precum și bere la 
sticlă și la pahar.

Grădina va fi deschisă zil
nic între orele 7—23. După 
același orar vor funcționa și 
celelalte grădini de vară, ce 
urmează să-și redeschidă por
țile în următoarele zile.

La mina Dîlja, în blocul 
3, stratul XIII, orizontul 440, 
se pregătește deschiderea u- 
nui abataj frontal pe încli
nare, dc mare capacitate. La 
lucrările de pregătire a aba
tajului lucrează minerii din 
brigăzile conduse de Kadar 
Grigore și Gheorghe Pîrtac 
care au obținut viteze spo
rite de avansare. Pînă la sfîr- 
șitul acestei luni se aprecia
ză că ortacii lui Kadar vor 
atinge cifra de 90 ml avan
sare. Bineînțeles, nu so vor 
situa mai prejos nici minerii 
din brigada lui Pîrtac, care, 
numai în ciocan dc abataj, 
vor realiza o avansare dc 
peste 60 ml.

VREMEA
Teri, temperatura maximă a 

aerului a fost de plus 18 
grade la Petroșani și de plus 
10 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
21 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă, cu corul mai 
mult senin. Temperatura în 
creștere ușoară.

A

MOSCOVA 26 (Agerprcs). — 
Lucrările sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
începute la Moscova la 23 a- 
prilie, s-au încheiat la 26 aprilie.

A fost adoptat în unanimitate 
comunicatul cu privire la cea 
de-a 23-a sesiune specială a 
C.A.E.R.

In ședința de simbătă, des

Inloanoroa la Butiimli 
a delegației de partid 

ți guvernamentale rondară 
de tovarășul llirolae (eaațînn 
rare a participat la sesiunea 

a H 11-3 a 1.I. L R.
Sîmbătă după-amiază s-a îna

poiat in Capitală delegația dc 
partid .și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă dc tovarășul Nicolac 
Ceau.șcscu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului dc Stat, care a 
participat la sesiunea Consiliu
lui dc Ajutor Economic Reci
proc de la Moscova.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ton Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv’, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.-, președintele Con
siliului dc Miniștri, Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului do Stat al 
Planificării, Manea Măncscu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului E- 
conomic, Gheorghe Rădulescu; 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
și Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică.

Delegația a fost însoțită de 
consilieri și experți.

La sosire, pc aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil. Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Constantin Dră- 
gan, Janos Fazckas. Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu. Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Petro Blajovici. Dumi
tru Coliu, Emil Drăgănescu, Mi
f/7////z//////////z//////z/////////////////z////zr///z///zz/////////////////////////////

Un nou izvoi' de apă 
pentru apartamentele 
V ulcanului
Ne este sete. Deschidem ro

binetul și avem pe masă cea 
mai bună băutura — apa de iz
vor.

Vrem să facem baie. Deschi
dem robinetul și avem mini- 
ștrand la domiciliu. Noi atila 
știm: că trebuie să avem apă 
cînd ne este sete, cînd vrem 
să facem baie, cînd vrem să 
spălăm. Dar cum ajunge așa re
pede și așa curată apa la noi ? 
De unde vine ea așa limpede 
și așa rece ? E un drum lung 
și nu tocmai ușor. Mii de metri 
de conducte din fontă și ofel, 
mii de metri de tuburi din 
azbociment, alte sute de metri 
de conducte din material plas
tic alcătuiesc lungul traseu al 
apei, punctat de vane, de apa
rate care Înregistrează debil-"' 
și presiunea, traseu ce sfîrșește 
in apartamentele sau în curfile 
noastre. Și nu e de loc o mun
că ușoară să realizezi și să 
menfii mereu in bună stare de 
funcționare instalațiile acestea 
complexe de alimentare cu apă. 
Sînt insă oameni, semeni de-ai 
noștri, specialiști in acest do
meniu. Unora dintre ei. dintre 
instalatorii dc apă. Ic dedicăm 
aceste rînduri.

Sini harnicii meseriași de pe 
șantierul din Vulcan, conduși 
de maistrul principal Florea 
Patru. In palmaresul lor, acești 
oameni au înscris săparea și 
montarea a sute de kilometri 
de conducte de apă, instalarea 
multor stafii de pompare, a zeci 
dc vane, de dușuri și de robi
nete. Amprenta vredniciei lor 
a rămas deopotrivă la Uricani, 
Lupeni, Aninoasa și acum la 

fășurată sub președinția tova
rășului Walter Ulbrichl. prim- 
secrelar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., au fost examinate șl 
aprobate, în unanimitate, hotă- 
riri în legătură cu probleme a- 
flate pc ordinea do zi.

Sesiunea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă dc lucru tovărășească.

hai Gore, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Mihai Dalea, Va
sile Patilineț, dc vicepreședinți 
ai Consiliului dc Stat și Con
siliului do Miniștri, membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori do instituții centrale și or
ganizații obștești.

Pc aeroport, membrii delega
ției au fost salutați cu căldură 
dc un mare număr dc bucureș- 
teni. Un grup dc pionieri a ofe
rit tovarășilor Nicolac Ceaușes- 
cu, Ton Gheorghe Maurcr și ce
lorlalți membri ai delegației 
buchete de flori.

O
MOSCOVA. — La 26 aprilie a 

părăsit Moscova, plecînd spre 
patrie, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului do Stat, 
care a participat la sesiunea 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Vnu
kovo, delegația a fost salutată 
de tovarășii L. T. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U S., 
A. N. Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U S„ 
președintele Consiliului do Mi
niștri al U.R.S.S.. P N. Domi- 
cev, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C al 
P.C.U.S.. K F. Katusev, secre
tar al C.C al P.C.U.S.. V. N. 
Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al UR.S.S., 
A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe, și de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Vulcan. După ce au dat în ex
ploatare noua conductă de ali
mentare cu apă a Vulcanului, 
de la Dealul Babii, de cltva 
timp s-au mulat în alt deal al 
Umărului oraș minier. Și-au in
stalat cartierul general undeva 
deasupra Kakasvarului, de un
de vor trimite spre apartamen
tele oamenilor, prin conducte 
de mare capacitate, noi șuvoaie 
de apă rece și limpede ca cris
talul.

In aceste zile, acolo, sus, 
peste cotele vechiului cartier 
vulcăncan, lucrează de zor e- 
chipa de săpători a comunistu
lui Aurel Bălănescu, Muncito
rii Marian Paul, Ion Gică, Ion 
Fană, Gheorghe Tomescu și co
legii lor de echipă lucrează cu 
multă tragere de inimă. Sapă 
șanțurile, coboară conductele, 
iar în urma lor vin sudorii 
Constantin Maltei și Stefan Mi- 
halcea, cu flacăra oxiacet deni
ed pentru a „lega" durabil ca
lea de metal a apei. Există In
tre muncitorii acestui șantier 
ceva comun care-i unește : este 
hărnicia și priceperea lor, do
rința unanimă de a lucra mai 
repede și mai bine. Ei știu că 
semenii lor din Vulcan au ne
voie de apă. Mereu de mat 
multă apă. Și se străduiesc să 
le potolească setea înlr-un 
timp cît mai scurt.

Pentru hărnicia și conștiin
ciozitatea lor In muncă, le-am 
dedicat aceste rînduri. 'Le me
rită cu prisosință.

Dumitru GIIEONEA
(după o corespondență de 

la Iulian Iordache)

Au intrat | 
în funcțiune 

cariera 
de dolomită 

și instalația de 
preparare de ia 

Crăciuneasa

Zilele trecute, în masivul Poiana Ruscăi, a avut loc o 
premieră industrială; au intrat in funcțiune, cu două luni 
mai devreme, cariera de dolomită .și instalațiile dc preparare 
de la Crăciuneasa care vor pune în valoare noile rezerve dc 
dolomită metalurgică existente pe Valea Nădrabului. De aici 
se va asigura materia primă necesară fabricii de dolomită 
sinterizată din Zlaști care, la rindul ci, livrează acest pro
dus necesar căptușirii vetrclor cuptoarelor Martin de la com
binatele siderurgice Hunedoara, Reșița, uzinele Oțelul Roșu și 
Cimpia Turzii, precum și combinatului siderurgic Galați.

Inginerul Vasile Florea, directorul întreprinderii miniere 
Hunedoara, sublinia în convorbirea pe care am avut-o. cele 
mai semnificative aspecte legate dc capacitatea de producție 
și mecanizarea lucrărilor. El a amintit că in urma adoptării 
unor soluții tehnologice moderne, atit in carieră cît și la pre
parare, lucrările sînt complet mecanizate, folosindu-se foreze, 
excavatoare pe șenile și alto utilaje do maro productivitate. 
Esto concludent că productivitatea medic pe carieră va fi 
do peste 20 tone pe post, iar la preparare sc va realiza o 
productivitate do 47 tone pe post.

Conform proiectelor, capacitatea de producție a carierei și 
a instalațiilor aferente este de 500 000 tone de dolomită pe 
an. Interlocutorul nostru remarca și faptul că rezervele geo
logice cunoscute pînă în prezent asigură materia primă a-

ceslor instalații pentru o perioadă dc cel puțin 37 de ani.
Vizitînd noile obiective industriale de la Crăciuneasa, tc 

surprinde, în mod plăcut evident, tehnicitatea ridicată a uti
lajelor montate. In cea mai marc parte, ele sînt fabricate in 
țară la uzinele Independența Sibiu, UNIO Satu Mare, Electro- 
puțerc Craiova și altele. Lucrările dc construcții și montaj au 
fost efectuate dc colective dc specialiști ale întreprinderii 
județene de Explorări Miniere, Trustului dc Construcții și 
Montaje Miniere București și întreprinderii Electromontaj Si
biu. Meritul acestora constă nu numai în realizarea unor lu
crări dc calitate, ci și în predarea obiectivelor cu două luni 
mai devreme față dc plan.

Așadar, dc cîteva zile județul nostru arc un nou și mo
dern obiectiv industrial caro se înscrie pe coordonatele preo
cupărilor dc a valorifica, intr-o măsură superioară, rezervele 
do caro dispune Hunedoara. Un obiectiv al cărui colectiv ost<- 
chemat să contribuie la o mai bună aprovizionare cu dolomită 
metalurgică a sectorului oțelării din marile combinate ale 
țării.

Tn acest fol cariera și instalațiile dc preparare dc la Cră
ciuneasa își înscriu numele alături de alte unități care con
tribuie la creșterea producției de oțel, la creșterea ponderei 
industriei județului Hunedoara.

Marin NEACȘU

Ferăstraie mecanice folosite 
cu bun efect la fasonarea 

lemnului de mină
La depozitele de lemn ale 

minei Aninoasa sc folosesc, cu 
bune rezultate, ferăstraie me
canice (4 buc.) do tipul celor 
întrebuințate în mod curent in 
parchetele forestiere. Cu aju
torul lor se fasonează lemnul 
do mină ca, propto dc 3 și 2,5 
ml pentru armat, butuci de 1,4 
m pentru diguri și stive, ban
daje și cadre necesare la sus
ținerea suitorilor ele.

Prin folosirea fcrăstraiclor me
canice se obțin o scrie dc a-

vantaje la pregătirea in depo
zit a lemnului dc mină;

• sc suprimă un număr în
semnat din operațiile care sc 
făceau înainte la fasonarea lem
nului (încărcarea lemnului din 
stivă pc cărucioare, transpor
tul cărucioarelor cu lemnul 
pînă la circule și descărcarea 
lui aici, apoi din nou încărca
rea lemnului pe cărucioare pen
tru a fi expediat în mină). Din 
aceste operații se execută a-

cum doar două, direct la stivă 
— fasonarea lemnului și încăr
carea pe cărucioare cu desti
nația subteran;

• cantitatea dc lemn faso
nat cu ajutorul fcrăstraiclor 
mecanice este dc trei ori mai 
maro decît cea realizată îna
inte la circulă, in timp ce efec
tivul dc muncitori necesari s-a 
redus In jumătate.

Constantin DANILA 
tehnician, E. M. Aninoasa



2
DUMINICA 27 APRILIE 1S69

STEAGUL ROȘU

VALEA 
JIULUI 
PROFIL 
ÎN TIMP

tnceplnd cu acest număr, 
riarul „Steagul rn^u" gtodu- 
iesle un ciclu dc articole 
privitoare la evoluția istori
că, economică și social-cul- 
luroM <i Vdfi Jiului, din cele 
moi vechi timpuri si pînd în 
zilele noastre. Inaugurăm a- 
cest ciclu cu articolul tova
rășului doctor docent Octa
vian Placa.
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Dr. docent Octavian FLOCA PREZENȚA ISTORIEI
Depresiunea Petroșani sau 

Valea Jiului, dominată și în
chiși dc jur-împrejur dc ma
sive muntoase, cu înălțimi 
împădurite și ape înxionlfon- 
re, cu întinse finețe și pă
șuni alpine — și, mai ales 
cu bogăția neasemuit! a sub
solului — apare nu numai 
ca unul dintre barincle in- 
tramontanc cele mai înalte, 
mai pitorești și mai borate 
de pe harta țării, ci și ca ți
nutul col mai plin de carac
teristici proprii, sub orice a* 
poet l-am privi.

Unele din aceste frumuseți 
și bogății, cunoscute, aprecia
te și valorificate dc milenii 
de locuitorii acestor mclca- 
miri — îmbinate cu aspectul 
demografic și trecutul isto
ric, la fel de specifice, des
chid larg cercetătorilor și ma
selor de cititori porțile cu

Intre primăvara anului 
1944 și slirșitul anului l'i45. 
triumviratul — Himmler, 
Goering, Goebbels — care 
condusese Germania In cea 
mai neagră perioadă a isto
riei sale, intra deja în ago
nie. Himmler, care devenise 
omul cel mai puternic (lin 
întregul Reich, Hind numit 
ministru de interne și al 
sănătății, comandant suprem 
al întregii politii, al tuturor 
serviciilor de iniormafii, al 
serviciilor secrete și de 
spionaj, civile și militare, se 
prăbușește brusc de pe so
clul pe care și-l construise 
cu grijă, incercînd însă o 
ultimă tentativă — negocie
rea cu iorfele aliate. Sllrși- 
tul însă era prea aproape.

Coloane nesfirșite de refu- 
giați străbat drumurile ger
mane în toate direcțiile. Este 
un vacarm nemaipomenit.

Mercedesuri cu fanioane, că
ruțe cu țărani, camioane blin
date, soldați cu uniforme în 
zdrențe, femei despletite cu 
copii în brațe, generali și de
zertori, un amestec nemaiîntîl- 
nil de oameni a umplut strada 
ca la un semn.

Cițiva miniștri ai cabinetului 
fantomă, prezidat de amiralul 
Doenitz, tin un ultim consiliu 
la Pion, în Schleswig, dar mul
țimea care se risipește în toa
te părțile nu mai tine seama 
de acest guvern fără putere.

Și în acest climat de înfrîn- 
gere și panică se răspîndcște 
vestea că Himmler a sosit la 
garnizoana SS-islă de la Loh- 
miile, în apropiere de Liibeck. 
Șeful poliției SS venea aici să 

noașterii și a întregirii cit 
mai aprofundate ale uncia 
din acele frAmintatc regiuni 
ale țării, care și-a săpat a- 
dinc numele In cartea isto
rici și a activității creatoare 
a societății.

Începuturile muncii omului 
și ale Istoriei Văii Jiului se 
pierd in «dineurile vremilor 
trecute. Astfel, dacă urmele 
unei civilizații paleolitice, se
sizate in peșterile acestei re
giuni. complotate cu colo ale 
epocii metalelor (constatate 
chiar pe vatra municipiului 

Petroșani), ne conduc la în
depărtata perioadă a societă
ții comunei primitive, alte do- 
șezi arheologice, sau de arhi
vă, mărturii ale prezenței 
strămoșilor daci și romani — 
ca șl mai tîrziu a unor for
mații cnczlalc și voievodale

Vinul și cosmetica
Știați că vinul a fost folosit din cele mai vechi timpuri 

g în cosmetică ?
B © Egiptenii, de pildă, preparau un parfum denumit „ex-
■ tras supra fin dc styrax' dintr-un vin foarte tare în ames- 
Q tec cu bucăți de roșcove, mentă aromată etc.

® Vechii perși își ungeau fața cu must de struguri, 
™ acesta avind calitatea de a menține frăgezimea și suplețea 
" pielii.

O» Vinul roșu în combinație cu suc dc mere, ulei dc nucă, 
® spirt, chiparos, constituia un unguent pe care il foloseau
■ femeile romane cu părul negru.

ULTIMELE ZILE ALE LUI HIMMLER ’
caute un azil provizoriu. Dar 
prima lui grijă este să intre în 
contact cu contele Bernadotte, 
sosii la Liibeck cu o delegație 
de la ambasada Suediei. Dele
gația se instalase pe Eschenbur- 
gerstrasse nr. 23. La 23 apri
lie 1945, Himmler se duce la 
ambasadă, dar se declanșează 
un bombardament foarte puter
nic asupra Liibeck-ului și toată 
lumea coboară în adăpost. Lo
cuitorii imobilului pe care-1 o- 
cupă diplomații suedezi nu-1 re
cunosc pe ofițerul SS-ist cu o- 
chelari foarte severi.

Domnișoara V... o locatară 
din aceeași casă, este ajutată 
chiar de acest vizitator necu
noscut să-și ducă valiza în a- 
dăpost și este îndreptată spre 
un colt, unde poale să stea 
mai comod. Nici aceasta nu 
l-a recunoscut, cu toate că-1 
văzuse de nenumărate ori chi
pul pe afișele de propagandă 
sau în ziare...

Bombardamentul se oprește. 
Un ofițer în uniformă SS apare 
la intrarea adăpostului și spu
ne :

— Totul s-a calmat, putem să 
ieșim afară. Este probabil aju
torul lui Himmler.

Și după acest scurt episod 
are loc întrevederea care va fi 
calificată drept istorică. Him
mler fi declară contelui Berna
dotte că armata germană a luat 
hotărîrea să capituleze în fața 
forțelor aliate din vest.

— ne întăresc nu numai con
vingerea continuității de via
ță umană, a legăturilor per
manente ale românilor dc pe 
colo două versante ale mun
ților Carpați, din cele mai 
îndepărtate timpuri, ci ți a 
etnicului romflnesc, dc întot
deauna. a acestui pămînl 
strămoșesc.

Astfel, de la plămădirea 
noastră ca popor, de In prac
ticarea în evul mediu a unei 
intense vieți pastorale, șl pî- 
nă tîrziu, mai apropiat de zi
lele noastre, cînd, în urma 
descoperirii și exploatării ză
cămintelor dc cărbune ale 
subsolului, bazinul Jiului pri
mește o nouă înfățișare eco
nomică, socială și demogra
fică, fiecare epocă și-a impri
mat amprenta proprio legată 
de specificul de viață al di

„in fotoliul acesta acoperit 
cu piele a stat contele Berna
dotte, drept și demn. In fața 
lui, Himmler tresare foarte des 
și măsoară cu privirea încăpe
rea. Am ascultat discuția din 
camera învecinată. Himmler 
spunea că Bernadotte cerea im
posibilul. Nici vorbă ca Wer- 
machtul să capituleze în fața 
rușilor I", va afirma o mar
toră.

Pagini de istorie...

La aceeași oră, Hiller procla
mă la posturile radioului .Marii 
Germanii" : „Berlinul rămîne 
german. Viena va redeveni ger
mană". Dar emițătoarele aliate 
au fost deja informate despre 
capitularea lui Himmler și trans
mit pe toate undele această 
știre senzațională. In bunkerul 
cancelariei, Hitler a auzit și el 
vestea și este cuprins de fu
rie. 11 revocă pe Himmler și-I 
numește în locul lui pe Hanke.

...O dată încheiate discuțiile 
cu Bernadotte, Himmler se în
toarce la gamjzoana dc la 
Lohmiile și se încuie in camera 
sa, baraca numărul 13.

Cîteva zile mai tîrziu părăsește 

feritelor generații și orînduiri 
ce s-au perindat.

Potrivit cu această lungă 
desfășurare în timp a socie
tății umane, a creării bunu
rilor materiale și spirituale, 
problemele ce urmează a fi 
îmbrățișate din complexita
tea do evenimente, oameni și 
fapte dc pe acest teritoriu, 
a or avea în vedere o largă 
tematică a subiectelor. Ele 
vor cuprinde, fără îndoială, 
specificul geografic, istoric și 
economic, social, cultural șl 
artistic al Văii Jiului, văzu
te in lumina actualității și a 
reconsiderării trecutului.

Dar ceea ce va trebui să 
formeze un amplu capitol a- 
parte, o preocupare insisten
tă, în cuprinzătoarea temati
că a suitei do articole de pre
să ce vor urma, este aceea a

Turnul Eiffel — octogenar
In acest an se împlinesc opt 

decenii de cînd parizienii și a- 
poi nu numai ei, aveau să se 
minuneze de o construcție gi
gantică apărută în orașul lor 
și care urma să fie cunoscută 
sub numele dc Turnul Eiffel, 
după cum îl chema pe reali
zatorul ei, inginerul Gustave 
Eiffel.

După cum atestă documen
tele vremii, ideea construirii 
acestui turn s-a născut cu cîți- 
va ani înainte de 1889, iar in
ginerul Gustave Eiffel, însăr
cinat cu execuția lui, primeș
te in 1887 o subvenție de 
J 000 000 franci, cu indicația ca 
această construcție să fie ridi
cată în anul împlinirii a 100 
dc ani de la izbucnirea Re
voluției Franceze din 1789.

Realizarea uriașului turn ca
re eîntărește 8 500 de tone, pe 
lingă atracțiile ce le oferea și 
lc oferă și astăzi și care avea 
să fie folosit în multiple sco
puri științifice ca : măsurători 
aerodinamice, telecomunicații, 
drept stație meteorologică etc., 

baraca numărul 13, plecînd 
spre Malente. Știe că va găsi 
acolo pe unul dintre fidelii săi, 
pe comandantul detașamentelor 
de represiune, Obergruppen- 
fiihrer-ul Ohlendorff.

Ieșind din garnizoană este 
cit p-acl să fie călcat de un au
tomobil dar scapă totuși cu 
viață. Ajunge la o răscruce de 
drumuri, invadată complet de 
coloanele de soldați, femei și 

copii. Și totuși nimeni nu recu
noaște această figură rece șl 
nesemnificativă...

Printre cei care se retrag, 
mulți poartă uniforma poliției 
Reichulul. Himmler îi oprește, 
ordonîndu-le să restabilească 
circulația, dar polițiștii nu vor 
nici ei să-l recunoască. A a- 
juns la Malente în timpul nop
ții. In dependințele proprietă
ții, ferestrele sînt luminate i 
sînt oamenii detașamentelor de 
represiune care, simțind proba
bil că li se apropie sfîrșitul, 
încearcă să-și umple timpul 
mai plăcut pentru a uita. As
tăzi, pentru prima dată, liihre- 
rul tuturor politiilor nu îndrăz

prezentării ample, multilate
rale. a bazinului Văii Jiului 
în anii construcției socialiste. 
Aprecierea că dacă Valea Jiu
lui, poate forma, șl formează, 
prin acțiunile do luptă și gre
viste ale anilor 1875, 1906,
1029, culminate cu evenimen
tele de la Lupeni din anul 
1929, un strălucit exemplu 
și simbol in lupta maselor 
muncitoare din România pen
tru libertate șl progres, tot 
așa, mărețele realizări mate
riale și spirituale din anii re
gimului de democrație popu
lară, pot forma, și formează, 
un simbol al mărețelor rea
lizări efectuate, prin grija și 
îndrumarea Partidului Comu
nist Român, pe tot cuprinsul 
patriei noastre socialiste.

a solicitat mii de lucrători, zeci 
de mii de piese și mult mai 
multe operațiuni. S-au executat 
5 300 dc proiecte, 15 000 dc pie
se numerotate, 7 000 000 do 
găuri, folosindu-se totodată 
2 500 000 dc cuie.

Pentru montarea turnului au 
fost necesari doi ani. începută 
spre sfirșitul primei luni a a-, 
nului 1887, montarea se încheie 
în 1889, Eiffel-ul stîrnind cu
riozitatea și admirația parizie
nilor care, în primele zile de 
la inaugurare, fără a mai aș
tepta montarea ascensoarelor, 
în număr dc aproape 30 000 au 
ținut neapărat să-l viziteze.

Turnul Eiffel a costat 7 800 000, 
franci, o sumă deloc dc nea- 
prcciat pentru vremea aceea, 
însă cheltuielile- urmau să se 
amortizeze în curînd. Spre ar
gumentare, este suficient să a- 
mintim că numai cu ocazia 
Expoziției din anul 1889, tumul 
a fost vizitat de 189G 987 
de cetățeni, încasîndu-se peste 
5 500 000 franci.

£2

nește să dea ordine.
S-a hotărît să plece devreme 

spre Pion, unde va întîlni ulti
mul eșalon al guvernului. Speră 
să ajungă totuși la o soluție, 
practic imposibilă.

— A spus clar că mai are 
speranțe, povestește doamna E., 
proprietara castelului Malente, 
împingînd fotoliul în care stă
tuse seniorul zdrobit al celui 
de-al Ill-lea Reich.

Ohlendorff, vorbăreț și ele
gant, evită să discute cu șe
ful său despre catastrofa imi
nentă. Fostul însărcinat cu 
cursurile la Facultatea de 
științe politice din Kiel simte 
în el un filon de conferențiar 
și cuvînlează despre viitorul e- 
conomic al Germaniei după ar
mistițiu. Uită de oamenii care 
au fost omorîți din ordinul sl3- 
pînului său.

— La miezul nopții au des
chis aparatul- de radio. Captează 
emisiunea Berlinului și află că 
Fiihrerul l-a excomunicat pe 
Himmler, considerîndu-1 trădă
tor. Acesta din urmă face spu
me și se lasă dus în fața lui 
Ohlendorff. Amestec ciudat do 
animal feroce și persoană pe
dantă, Himmler se oprește ob- 
servînd brusc o pală uriașă de 
grăsime pe pantalonul lui. Pen
tru nimic în lume n-ar vrea să 
fie văzut cu această pată infa
mă. O cheamă pe secretara lui 
Ohlendorff rugînd-o să-i ștear
gă pala. Intr-o fracțiune de se-

'f Cel maio.
...marc autor latin dc comedii 

a fost Titus Maccius Plautus 
(cea. 254—184 î.c.n.) născut la 
Sarsina, în Umbria. Se presu
pune că ar fi scris peste 100 
do comedii inspirate după noua 
comedie atică, do constituind 
reale capodopere ale litoralurii 
universale. Dintre comediile 
bune însă, s-au transmis In 
Întregime doar 21. între aces
tea — Milos Gloriosus, Alula- 
ria, Amphitruo etc.

Cel mai...
...maro orator roman a fost 

Cicero (Marcus Tullius Cicero) 
născut în anul 100 î.c.n. la 
Arpinum, fiind totodată și una 
dintre cele mai importante fi
guri ale culturii antice. Cicero 
își pregătea discursurile ca pe 
niște autentice lucrări literare. 
El este unul dintre creatorii 
limbii latine literare clasice 
lăsînd în urma sa, pe lîngă o 
serie dc discursuri și lucrări 
filozofice, o bogată coresponden
ță compusă din aproximativ 
900 de scrisori, scrisă într-o 
limbă apropiată dc cca vorbită, 
In așa-numitul „stil familiar'.

Cel mai...
text românesc scris cu 

inc este un fragment dc 
8 pagini găsit într-o carte legată 
în anul 1601 și cunoscut sub 
numele de „Fragmentul Teodo- 
rescu’, după cum îl chema pe 
posesorul său. Se crede că acest 
fragment constituie pagina a 
II-a a unei cărți dc cîntece re
ligioase alcătuită la îndemnul 
episcopului român calvin Pavel 
Tordasi.
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cundă prăbușirea apocaliptică 
a celui de-al Ill-lea Reich a 
trecut pe planul al doilea după 
care, demn,... se retrage în ca
mera lui.

Doamna E..., trezită foarte 
devreme, vede de la fereas
tra ei adunarea formată pentru 
plecarea detașamentelor. Ohlen
dorff revine pentru a o saluta 
și, fără iluzii, îi mărturisește:

— Dumitale pol să-ți spun 
doamnă, totul s-a sfîrșit.

Cînd a părăsit castelul de la 
Malente, mașina lui Himmler 
avea o remorcă, dar sosind la 
Flensburg, remorca nu mai era. 
Nu se știe nici pînă acum dacă 
remorca cu prețiosul ei conți
nut (poate bani) nu fusese in
tenționat scufundată într-un 
lac, în apropiere de Pion, în 
așteptarea unor zile mai bune.

La școala pompierilor din 
Flensburg, o clădire solidă din 
cărămidă roșie, cu ferestre vop
site cu grijă în alb, Himmler îl 
întîlneștc pe generalul SS-ist 
Wunncnberg, care se ocupa 
tocmai cu lichidarea birourilor 
centrale ale poliției de stat șl 
arhivelor compromițătoare.

Himmler observă că tinerii 
de la școala de pompieri se 
pregătesc să-și aranjeze uni
formele. N-ar strica o aseme
nea uniformă pentru zile mai 
grele (se gîndește Himmler). 
Știe bine că trupele engleze 
vor recunoaște formațiile de 
pompieri și Ie vor lăsa în pace. 
Dar comandantul școlii de pom
pieri trimite în grabă un mesaj 
secret avangardei britanice caro 
se afla deja într-un sat veciD, 
la Eckerforde :

— Veniți repede, Himmler se 
află aici.

Sînt vestitor 

al primăverii !

Cresc apele
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ORIZONTAL
1. Acțiune... igienică a apei

— Calea undelor!; 2. Mereu, 
pe drum... ca valurile — In 
mare!; 3. Darul de lut al a- 
pelor ! — Nimfă a pădurilor;
4. Lina mieilor!— Un sul de 
apă; 5. A asana cu ajutorul 
unor conducte — Semilună de 
mină ! (pl): 6. Icea (altfel și 
anagramai) — A vărsat foc: 
7. Strămoș — In venă!: 8. 
Se infiltrează ! — Un metru 
pentru apă !; 9. Măsoară pozi
ția aștrilor: 10. Schimbă 
cursul... — A indicat cota po
topului !; 11. Joc de ape ! — 
Baltă; 12. Nu-s prea dezghe
țați ! — îmbrăcat de \reme 
bună !

VERTICAL

1. Spălatul coastelor (pl) — 
Capabil; 2. Ofiliri — A ieșit 
din matcă: 3. Dus... pe rîpă !
— Riu și Iac în Austria 
(...ca-n palmă); 4. Avalanșe
— „Amiral" de baltă!; 5. 
Pinză rară ! — Plecate pe 
apă! G. Lacrimile dimineții
— Cit un ocean ! — In baie; 
7. Sufix... — Fără apă — 
Păr ...dinspre rădăcină!; 8. 
Stăvilar ...la ușă ! — Animal 
marin; 9. Venea ...fără zăpa
dă ! — Depozitarea ...apei în 
lacuri; 10. II trec apele... la 
răspuns ! — Chinga apelor !; 
11. Baltă cu pretenții — 
Strand... la domiciliu !; 12. 
Mușcătură apelor — Fluviu 
în Spania.

Cuvinte rare: ALM—TER 
—EAN—ECO.

Zeno TURDEANU

VARIETĂȚI
Civilizație !

Domnul Graille, proprietarul unui garaj din Apt (Franța), 
a primit, spre marea sa surprindere, următoarea scrisoare 
din partea d-lui Jack Smiller :

„Domnule președinte director general,
Sînt un industriaș canadian. Sînt pasionat de vestigiile 

civilizației europene și le consacru o bună parte din veni
turile mele.

Am cumpărat un castel medieval în Germania pe care 
l-am transportat și reconstruit aici. Din păcate îmi lipsește 
un turn. Am auzit că dv. posedați un turn a cărui arhitec
tură corespunde cu stilul castelului meu. Ați fi cumva 
dispus să mi-1 vindeți ?

Bineînțeles că voi suporta toate cheltuielile. Vă ofer suma 
d< 650 000 franci'.

Dl. Graille este intr-adevăr proprietarul unui garaj situ
at intr-o clădire cu un foarte frumos turn crenelat și 
considerat monument istoric.

„C r u z i m e"
Doreen Baker din Londra și-a părăsit domiciliul conjugal 

pentru că... avea un soț prea perfect După ce, timp dc 13 
ani nu a făcut nimic, Doreen nu a mai putut suporta să nu 
facă nimic, soțul ei ocupîndu-se de toate — gospodărie, 
târguieli, gătit. Așa că s-a hotărit să ceară divorțul, acu- 
zîndu-și soțul de cruzime, pentru că îi refuza „o viață nor
mală de femeie căsătorită'.

Judecătorul a fost de părere că domnul Baker s-a purtat 
„fără tact", dar nu cu cruzime.

Șoarecele 
nu vrea să iasă

„De două zile un șoarece 
trăiește în stomacul lui Ahmed 
Irmikci, negustor din Konya 
(Turcia)" — relatează agenția 
de presă turcă „Anatolia".

In timp ce Ahmcd dormea 
sforăind, șoarecele i-a intrat în 
gură, apoi în esofag. Bietul om 
pe jdmătate sufocat s-a trezit, 
dar cu toate eforturile nu a 
putut împiedica rozătorul să 
meargă mai departe. In cazul 
că medicamentele prescrise nu 
vor reuși să omoare șoarecele, 
negustorul va trebui să se su
pună unei intervenții chirurgi
cale.

Mumii și amulete egiptene 
descoperite în Chile ?

In valea rîului Asapa, din Chi
le, au fost descoperite mumii de 
copii și amulete (medalioane) 
foarte asemănătoare cu cele 
ale faraonilor Egiptului antic. 
Această descoperire a determi
nat pe oamenii de știință chili
eni să facă anumite presupu

neri, potrivit cărora s-ar putea 
ca în antichitate pe teritoriul 
chilian de astăzi să fi trăit 
popoare ce păstrau fie o strîn- 
să legătură cu egiptenii antici, 
fie chiar ei înșiși să fi ajuns 
pînă în America dc sud, des
coperită mult mai tîrziu.

„A doua Volgă"
Un grup de oameni dc știin

ță a descoperit la 160 km est 
de Saratov vechea albie a flu
viului Volga, ascunsă la adin- 
cimea de cca. 500 m. Ca și în 
urmă cu milioane de ani, pe 
această albie fluviul își mai 
poartă și astăzi o parte de

ape, care curg însă spre Marca 
Caspică cu viteza do numai 
cițiva metri pe an.

„A doua Volgă" a fost des
coperită întâmplător in timpul 
explorărilor pentru găsirea 
unor surse de apă potabilă.

A fost edificat locul capitalei regatului medieval Mali
Cercetările efectuate în de

curs de mai mulți ani de către 
un grup de arheologi polonezi, 
în frunte cu Wladyslaw Filipo- 
wiak, în colaborare cu specia
liști de la Institutul de studii 
arheologice din Conakry, in 
vederea găsirii locului unde s-a 
aflat fosta capitală a regatului 
medieval Mali, s-au soldat cu

succes, informează agenția 
P.A.P.

Probele de săpături cu o 
slabă radioactivitate, trimise 
pentru expertiză la un centru 
de cercetări, au confirmat ipo
tezele savanților polonezi potri
vit cărora Niani — capitala 
din Evul Mediu a regatului 
Mali — exista încă din secolul

al XlI-lea. Au fost obținute, de 
asemenea, dovezi incontestabile 
ale continuității populației în 
Niani, fapt care va permite 
elaborarea unei cronologii de
taliate a numeroaselor monu
mente dc pc cursul superior al 
Nigerului și vor contribui, tot
odată, la scrierea unei istorii 
a Africii occidentale.

Malformații 
anatomice 
Ieșite din comun
LA OAMENI

In urma unui examen medi
cal, s-a constatat că patru- ce
tățeni egipteni, Abdel Moneim 
Abou Shamieh și cei trei fii 
ai săi — Mustafa, Khaled și 
Yasser — prezintă malformații 
de ordin anatomic ieșite din 
comun. Ei au inima în dreapta, 
tubul digestiv plasat în dia
gonală și fiecare cite trei ri
nichi. Deși au organe „supli
mentare", toți patru se simt 
bine. Shamieh și fiii săi vor 
pleca în S.U.A. pc cheltuiala 
U.N.E.S.C.O., pentru a fi exa
minați de un grup dc specia
liști americani.

O nouă „specialitate*' 
în transporturi

La începutul anului 1969, conducerea căilor ferate japo
neze a angajat 500 de persoane care urmează să îndepli
nească o muncă importantă — vor împinge pasagerii în 
vagoane. Specialiști dc acest gen există deja de mai multă 
vreme la metro și în transportul orășenesc.

Trenurile care transportă muncitorii în marile orașe sînt 
întotdeauna supraaglomerate, și multă lume reușește să se 
urce în vagoane numai datorită ajutorului acestor „specia
liști". Problema se complică și mai mult iarna, cînd 
oamenii poartă îmbrăcăminte groasă și le trebuie mai mult 
loc.

„Tmpingătorii" nu trebuie să urmeze un curs special, iar 
selecționarea lor se va face dc către sporii vi-luptători cu 
experiență.

k LA ANIMALE
O întâmplare neobișnuită s-a 

petrecut la una din fermele 
cooperativei agricole dc pro
ducție din Bcrecsăul Mic ju
dețul Timiș. O scroafă a fătat 
13 purcei. Unul dintre aceștia 
s-a născut cu două guri și trei 
ochi. Animalul se hrănea cu 
ambele guri deodată. El a 
supraviețuit cîteva orc.

(Agerprcs)

Straturi cîntătoare
Pc malurile Golfului Kara Boaz Gol din Murea Caspică 

există săruri „cîntătoare". Sub acțiunea factorilor climate
rici, sărurile de pe fîșia de litoral se modifică considerabil 
și reprezintă un cîmp de straturi. In timpul nopții, supra
fața lor se răcește foarte mult. De îndată ce răsare soarele, 
ele se încălzesc repede și neomogen și încep să plesnească, 
ernițînd sunete specifice, intensificate de rezonanța deșer
tului. După ce se arde stratul salin de la suprafață 
.cîntecul" încetează.

VARIETĂȚI
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FORMATIV
ȘI INFORMATIV 

LA LECȚIE
uim.uu i»in r.v, i

tr a < rea cc trebuie sfi ne 
Intere*-- .c în predaic este mai 
ales cil înțelege șl ce înțelege 
elr\ ui, formarea deprinderii de 
a emile judecăți circumsi risc 
strict Ion omen cier : judecăți de 
relații pe pion fizico-miitoma- 
llc, de existent A pe plan bie- 
ÎAnic, dc valoare pe plan lite
rar. In noianul dc idei, daTc, 
nîndirra productivă nu are 
sorti dc plutire. Cultura în
seamnă în primul rind perso
nalitate si diversitatea perso
nalităților creează farmecul ca- 
icidoscopic ol vieții deosebin- 
dti-ne dc o sumă de roboti. E. 
Herriot înțelegea prin cultură 
„ceea ce rămîno clnd ai uitat 
tot’ Pe cTt de paradoxal, tot 
altl de înțelept : ceea ce ră- 
mlnc cînd oi uitat totul este 
șlefuirea spiritului si orientarea 
Iul. In travaliul formativ deci 
se Impune valorificarea tuturor 
resurselor do energie Intelec
tuală condensate in fiecare 
elev, dezvoltarea qlndirii inde
pendente, creatoare.

Dacă modernizarea progra
melor. manualelor școlare, pe 
alocuri înlîrzle, utilizarea me
todelor dc fnvălămînt adecva
te dezvoltării capacităților In
telectuale de cunoaștere sl 
creație ale elevilor este condi
țională de gîndirca iscoditoare, 
neliniștită, cugetarea amplă, 
mobilitatea metodică, pasiunea 
și spiritul fauslic al omului de 
la catedră, chemat să făureas
că răbdător șl perseverent po
tențialul de inteligență națio
nală.

Astfel dobîndesc pondere me
todele activizante care promo
vează spiritul euristic în siste
mul lecțiilor. Cercetările între
prinse pe plan universal și na
tional afirmă ca un procedeu 
curislic-gcnerind interiorizarea 
procesului de învătare-proble- 
malizarea. .Omul — scrie An
dre Malraux în „Anli-memo- 
Tli" — nu-si regăsește chipul în 
întinderea cunoștințelor pe care 
le-a dobfndit. el reqăsește chi
pul său în întrebările ce și le 
pune..' E prea probabil ca în 
domeniul destinului omul să 
valoreze mai mult prin apro
fundarea întrebărilor decît prin 
răspunsurile sale.

In pedagogia prospectivă cîș- 
tlqă teren metoda modelării 
analoqiei, algoritmizarea. Tre
buie să ne oprim mai mult, 
spre a-1 feri pe elevi de pri
mejdia formalismului și con
formismului în studiu asupra 
'urmării deprinderilor eficiente 
do studiu, a unui stil de mun
că intelectuală independentă a- 
stinra inițierii elevilor în com
plexa „tehnică* a activității in
telectuale eficiente. încit. de 
exemplu : notițele să fie fructul 
unor operații de înteleqere, de 
analiză si sinteză, dc selecție șl 
Ierarhizare, iar asimilarea să 
fi<* productivă si nu înmagazi- 
nalivă. mecanică. N-au fost e- 
puizate directivarea pasiunii e- 
levilor pentru analiză, valorifi
carea judicioasă, amDlă a po
tentelor educative ale discipli
nei predate, arinurînd un ca
racter atrnrliv lecției orin sub
linierea nonlătii si frumuseții 
Ideilor cp le vehiculează prin 
calitatea si suoestiva ilustrare

ÎNSEMNĂRI • ÎNSEMNĂRI
Calendar sezonier
Primăvara își face tot mai 

mult simțită prezenta pe me
leagurile noastre. Gospodarii 
orașului Petroșani au început 
pe un Iront larg lucrări meni
te să ducă la lichidarea urmă
rilor iernii, la înfrumusețarea 
localității. In domeniul gospo- 
dâresc-edilitar sînt insă unele 
probleme care așteaptă rezolva
rea scăpînd probabil pînă acum 
aîenfiei factorilor responsabili.

Pe apă în jos,1
Pirîul Maleia străbate ora

șul nostru ducîndu-șl apele In 
Jiu. Porțiunea de albie care 
traversează centrul locuit — de 
la SC.S.M. pînă la halele pie
lii, — nu strălucește Insă de 
curățenie. In albie se găsesc 
maldăre de crengi aduse de 
ape. cutii, bidoane, hîrtii și alte 
osemenea gunoaie care contras
tează neplăcut cu zonele încon
jurătoare. Doi muncitori, por
nind lucrul de prin dreptul clă

Creșterea cointeresării materiale - obiectiv major 
al noului sistem de salarizare în poligrafie

In vederea îndeplinirii direc
tivelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la îmbunătățirea siste
mului de salarizare și majora
rea salariilor, recent. Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România a hotărit intro
ducerea experimentării noului 
sistem de salarizare și în ra
mura industriei poligrafice, cu 
începere de la 1 mai a.c. Ca 
urmare a aplicării acestui sis
tem. salariul total va crește 
simțitor, prin includerea in sa
lariul tarifar a adausurilor va
riabile. a depășirilor de norme, 
primelor lunare și trimestriale. 
Deci, salariul tarifar de înca
drare ca element determinant 
a) salariului total, va spori, 
stimulînd prin aceasta Intere
sul tuturor salariaților pentru 
realizarea planului de produc
ție.

Cele patru trepte de salari
zare precum și categoriile cu
prinse in cadrul fiecărei trepte, 
oferă posibilitatea promovării 
salariaților, într-o treaptă su
perioară. in cadrul aceleiași ca
tegorii însă cu o salarizare mai 
bună, promovare care poale fi 

șl demonstrare, prin exemplul 
propriu al modelului unei ju
decăți logice, clare, al unei ar
gumentări solide prin stilul cio
cani și colorai al comunicării 
dintre noi și elevi, Un învăță- 
mînl modern răminc prin ex
celentă un învfițăminl eficient 
si activ. Lecțiile noastre sie* 
chemate să constituie nu nu
mai un proces do transmitere a 
cunoștințelor reci, aride, <i mo
mente do admirație pentru cu
ceririle minții umane. Nivelul 
gtndirii $/ atitudinea Infrt de 
studiu, elemente care nsiqurrt o 
învățare conșlicnld, sd devină 
o preocupare stăruitoare, migă
loasă. Se impune și schimbarea 
opticii noastre în alll dc con- 
froversalele probleme dc doci- 
moloqie apreciind sllmulaloriu 
și nu fnhibiliv elevii, cunoscln- 
du-le particularitățile psiho- 
pedagogice, dezvolt îndu-fe mo
tive superioare de invăfare, stl- 
mullndu-fe capacitățile intelec
tuale, In scopul optimizării pro
cesului de învătămînt infefe- 
gînd nota, după cum sublinia
ră V. Pave leu „expresie a cu
noștinței și inteligentei, intere
sului și aptitudinilor elevilor*.

Sporirea eficientei potenția
lului intelectual formativ în era 
noastră, a Imaginii, se realizea
ză evident și prin integrarea 
tn ansamblul metodelor didac
tice, fără a uzurpa autoritatea 
profesorului, fără a suprima ori 
diminua efortul propriu de în
vățare al elevilor, a tehnicilor 
moderne, revoluționare audio
vizuale de Informare: filmul, 
radioul, televizorul. înzestra
rea școlii cu cele mai noi mij
loace audio-vizuale, utilizarea 
lor intensivă și optimală, apro
pie orqanizaroa procesului de 
învățare do solicitările actuale 
ale progresului multilateral al 
vieții sociale. Cel ce conferă 
viată integrării ingenioase a 
mesajului audio-vizual, în lu
mina descoperirii și redescope
ririi adevărului, sensibilizând 
cunoașterea elevilor pentru o 
Iernă, ramîne profesorul. Ceea 
ce oferă elevului mijloacele 
audio-vizuale trebuie preluat, 
consolidat prin metoda conver
sației, demonstrației, a expe
riențelor de laborator. Slăbirea 
rolului director al profesorului 
1n valorificarea fondului aper
ceptiv. informational doblndil 
dc elevi cu ajutorul mass-me- 
dici duce In pasivitatea aîndirif, 
elevului. Pe bună dreptate 
R. Lefranc spune că „orice ac
țiune fără profesor este o ac
țiune împotriva profesorului". 
Numai personalitatea generea
ză personalități. Valorificarea 
mai adîncă a valențelor func
ționale alo gîndirii elevului, 
cultivarea creativități acestuia, 
mnrlcrnizarea învăfămînfulul 
prin realizarea unui echilibru 
între informatic s| formație, 
n unui echilibru spiritual deci, 
răsounzînd unei exiaente vitale 
si permanente a spiritului uman 
doru^a în cele diu urni8 de 
creativitatea activității desfă
șurată de nrofesor: personali
tate receDtivă si inventivă, ne- 
întoDenită în steronfioii de con
ținut si qîndire. rațională șl 
sensibilă, activă sl contempla
tivă. fertilizînd oeneros capa
citățile intelectuale șl morale 
ale puiului de om.

dirii S.C.S.M., ar putea — dînd 
drumul pe apă în jos gunoaie
lor — să curefe albia pînă la 
linia ferată.

Ah, parcarea !
O dată ca venirea primăverii 

crește și traficul rutier. Pentru 
stafionarea In oraș a autovehi
culelor au fost înființate trei 
locuri de parcare : in Piața Vic
toriei, lîngă tribunal și la ha
lele pielii. Ce se întîmplă însă ? 
Dacă parcarea de lîngă jude
cătorie funcționează normal, la 
hale spațiul de parcare pentru 
autocamioane este folosit de 
depozitul I.C.R.M. pentru „păs
trarea* ambalajelor, iar în Pia
ța Victoriei (loc de circulajie 
cu sens giratoriu obligatoriu) 
parchează și ■ autocamioane, au
tobuze — mașini grefe volu
minoase — care ocupă prea 
mult spafiu din suprafața pielii 
și aglomerează circulația și așa 
destul de intensă. Aici ar tre
bui să parcheze numai autotu
risme I De ce nu se respectă 
această regulă ?

determinată de creșterea cali
ficării, experiența ciștigală și 
preocuparea salariaților de a 
spori eficiența economică a în
treprinderii.

Cit privește îmbunătățirea sa
lariilor muncitorilor auxiliari, 
noul sistem aduce, de aseme
nea, o rezolvare judicioasă. 
Ducă în vechiul sistem, un 
muncitor auxiliar nu avea po
sibilitatea de a-și spori cîști- 
gul indiferent de calificarea sa, 
sau de vechimea în muncă în 
aceeași întreprindere, noul sis
tem de salarizare dă posibilita
tea și acestor salariați sa be
neficieze de creșterea salariu
lui tarifar prin trepte ți cate
gorii de salarizare. în funcție 
de vechimea în muncă ce o are 
în aceeași întreprindere, pre
cum și de alte criterii.

Ca o nouă formă de stimu
lare, în sistemul de salarizare 
îmbunătățit, salarii 1 tarifar va 
putea fi acordat numai dacă 
sarcinile stabilite vor fi reali
zate sută la sută. Dacă aepste 
sarcini nu vor fi realizate, se 
va proceda la diminuarea sala
riilor tarifare ații la muncitori 
cit și la personalul tehnic ad

O cerință primordială o 
muncii politico este dc a li 
în pas cu viața. Multiplele 
ei forme ri mijloace sini me
nite sil oglindească cele mai 
actuale preocupări alo oameni
lor muncii, să popularizeze, 
să generalizeze rezultatele 
pozitive, experiența înainta
tă, să io poziție combativă 
fa|ă dc lipsuri, de neajun
suri.

Fără o operativitate în a- 
ceaslă muncă, nu poate fi 
vorba nici de eficiență si nici 
o atracție pc care s-o exer
cite asupra maselor.

Este binecunoscut faptul 
că. un mijloc important al 
muncii politico II constituie 
qazrlelo de perete. In cadrul 
unităților unde funcționează

Importante 
mijloace 

ale muncii 
politice 

de masă 
date uitării

gazele dc perete, acestea tre
buie să fie adevărate organe 
de presă, ancorate adine în 
realitățile vieții, să slujeas
că organizațiilor de partid 
respective, la mobilizarea ma
selor pentru traducerea în 
practică a sarcinilor. Acesta 
este rolul lor, în acest scop 
au fost croate și au toate 
condițiile pentru a-și înde
plini menirea, au colective 
do redacție, ajutate do orga
nele de partid și formate în 
general din oameni cu o pre
gătire corespunzătoare.

Un singur lucru le lipsește 
unor gazete de perete.- răs
punderea față de soarta lor 
din partea organelor cărora 
le aparțin.

Iată două exemple grăi
toare în susținerea acestei 
afirmații. In ziua de 22 apri
lie au fost văzute gazetele 
de perete de la preparat ia 
cărbunelui șl de la mina Pe- 
trila. Normal ar fi fost ca 
aceste gazete prin, articolele 
lor, să fie în miezul proble
melor. să trateze despre fe
lul în care este întîmpinată 
ziua de 1 Mai, despre stră
dania colectivelor de aici 
pentru a îndeplini angaja
mentele luate în marea în
trecere.

Paradoxal e faptul că am
bele gazete sînt în afara a- 
cestor preocupări. La prepa
rare, două articole purtînd 
data de 20 ianuarie 1969, ne 
vorbesc despre îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1968, 
despre contractul colectiv pe 
1968. Al treilea articol, da- 
tînd din 24 Ianuarie tratează 
tot despre lucruri depășite 
de mult, iar al patrulea, cu 
data de 5 martie a.c., arată 
importanța zilei... de 8 mar
tie.
T ușor de a deduce ce in

teres poate prezenta pentru 
oamenii muncii de la prepa- 
rațle o asemenea gazetă de 
perete...

Cu cîtva timp în urmă, ga
zeta de perete de la mina 
Petrila, „Cărbunele păcii", 
era cunoscută ca o gazetă 
cu activitate bună. Lucrurile 
însă s-au schimbat, din păca
te. în rău. In ziua de 22 b- 
prilie a.c., toate articolele 
publicate erau scrise din 27 
februarie 1969. Toate vorbesc 
despre o problemă importan
tă la timpul său, angajamen
tele diferitelor sectoare ale 
minei luate în întrecerea so
cialistă. De atunci au trecut, 
însă, mai multe luni. Despre 
ceea ce preocupă în prezent 
colectivul minei, gazeta nu 
arată nimic.

Din această situație se poa
te desprinde concluzia că, 
uneori, se fac anumite lu
cruri numai de dragul de a 
spune că s-a făcut ceva. Nu ■ 
se urmărește utilitatea, ef: 
ciența, ci doar forma. De 
asemenea, această stare de 
lucTuri dovedește și slaba 
preocupare a organizațiilor 
de partid respective, ale că
ror organe de presă sînt 
cele două gazete de perete, 
și, totodată, ilustrează dezin
teresul colectivelor de redac
ție față de îndeplinirea sar
cinilor încredințate.

E de datoria comitetelor 
de partid de la mina și pre- 
parația Petrila de a lua mă
surile necesare pentru ca or
ganele lor de presă, gazetele 
de perete să-și trăiască via
ța, să-și îndeplinească ro
lul pentru care au fost crea
tei

P. R.

ministrativ, conform regulamen
tului stabilit în baza H.C.M. 
914.

La subunitatea poligrafică 
din Petroșani, datorită activită
ții depuse de comuniști și con
ducerea subunității, s-au luat 
cele mai corespunzătoare mă
suri, atît pentru realizarea sar
cinilor de plan în mod ritmic, 
cit și pentru creșterea eficien
ței economice a subunității.

Trebuie precizat faptul că 
noul sistem de salarizare oferă 
tuturor salariaților posibilita
tea să realizeze ciștiguri mai 
mari față dc cele din prezent, 
nu numai prin salariile tarifare, 
dar și prin landurile de prime 
care se vor acorda trimestrial 
precum și prin fondul de gra
tificați! anuale care se va con
stitui din economiile obținute 
la prețul de cost. Pentru obține
rea unor astfel de ciștiguri, 
toți salariații tipografi au dato
ria să depună eforturi sporite 
pentru creșterea eficienței eco
nomice a subunității, cale si
gură de îmbunătățire a condi
țiilor de trai.

C. CrACIL’NESCU

Mâinile ioM 
lei mai soiitiîaîe 

pene holere
Produsele industriei noastre 

constructoare dc mașini și dc 
utilaje agricole sînt tot nuri so
licitate peste hotare. Recrut, 
prin intermediul Întreprinderii 
dc comerț exterior „Auto-Trac- 
tor', nu fost livrate în Ceho
slovacia, Columbia, R. D Ger
mană și Grecia 330 autoturis
me do teren. In Uniunea So
vietică și Cehoslovacia au fost 
expediate 1 100 remorci.

In aceeași perioadă, au fost 
exportate în Cehoslovacia, Iran, 
Ungaria și Uniunea Sovietică 
aproape 1 500 semănători pentru 
plante prășltoarc, cultivatoare 
și pluguri purtate, precum și 
alte utilaje.

Un dispozitiv care 
prelungește durata 

de exploatare 
a acumulatoarelor
Un dispozitiv menit să pre

lungească durata de exploatare 
a acumulatoarelor auto a fost 
inventat și brevetat de electri
cianul clujean Alexandru Ko
vacs. In timpul mersului vehi
culului, curentul de excitație 
al dinamului este menținui, prin 
intermediul acestui dispozitiv, 
la valori precise, necesare nu
mai acoperirii nevoilor dc con
sum ale mașinii, fără a mai fi 
solicitată bateria. Astfel prote
jat do supraîncărcările de cu
rent, acumulatorul poate func
ționa un timp de 2—3 ori mai 
îndelungat decît în mod obiș
nuit

SPORT
ATLETISM

Rozullale te în „[qiwlul reunita 
al telor“ ii „tal

Activitatea sportivă din mu
nicipiul nostru a cunoscut săp- 
tămîna aceasta o efervescență 
specific tinerească. Toți aceia 
care au fost prezenți joi .și vi
neri la stadionul Jiul din Pe
troșani au putut urinări inte
resante dispute sportive desfă
șurate în cadrul competițiilor 
de atletism „Campionatul repu
blican al liceelor" — faza mu
nicipală și „Crosul tineretului" 
— etapa pe localitate.

Dc.și starea pistei a influen
țat negativ obținerea unor re
zultate de valoare, cei peste 
250 de tineri antrenați în între
ceri s-au străduit să ocupe lo
curi cît mai onorabile.

In cadrul „Campionatului re
publican al liceelor", clasamen
tul primilor clasați se prezintă 
astfel: 100 metri fete: 1. Ma
riana Gheorghiță. Petroșani: 
200 metri fete: 1. Mariana

Concurs al schiorilor 
amatori din Petroșani

Vremea capricioasă din ulti
mul timp a permis, după cum 
știm, prelungirea sezonului de 
schi în munți. In masivul Pa
ring zăpada ce a căzut din a- 
bundență la peste 1 600 metri 
altitudine, oferă condiții priel
nice pentru organizarea unor 
concursuri ale schiorilor amatori 
din Petroșani, care s-au între
cut în măiestrie alături dc mai 
mulți concurenți do la Institu
tul dc educație fizică și sport.

Proba de coborîre — viteză, 
desfășurată pe o pîrtie de a- 
proximativ 600 metri, avînd o 
mare diferență de nivel, a fost

! 0. AC. L.
I PRODUSE INDUSTRIALE
J Petroșani
j ANUNȚĂ
ț Magazinele industriale vor funcționa în pe- 
| rioada 28 aprilie — 4 mai după următorul pro- 
I gram :
i ÎN ZILELE DE 28, 29 și 30 APRILIE între
) orele 8—12,30 și 17—20,30.
| ÎN ZILELE DE 1 ȘI 2 MAI magazinele vor 

fi închise, iar tutungeriile vor fi deschise di- 
ț mineața.
ț ÎN ZIUA DE 3 MAI magazinele vor fi des- 
| chise între orele 8—12,30 și 17—20,30.
j ÎN ZIUA DE 4 MAI magazinele vor fi în- 
I chise.I

Mica publicitate
Familia Loy Iosif, aduce pe această cale mulțumiri tu

turor celor care au participat la funeraliile d-nei Loy Etelka.

DECADA CĂRȚII POLITICE

E\/Or*ÂPI<f ° nouă colecție ipE V vzîn Editura politică
Istoria patriei noastre este 

înnobilată de prezența pagi
nilor glorioase ale luptei cla
sei muncitoare, ale reprezen
tanților săi, între care pe loc 
do frunte se află comuniștii.

Colecția „Evocări*, core a- 
pnre în Editura politică sub 
egida Institutului de Studii 
Istorice și social politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. răs
punde setei de cunoaștere a 
istoriei poporului nostru, 
prin portretizarea unor re
prezentanți de frunte nl miș

Gheorghiță. 400 metri : 1. Mo
nica Iacob, Petroșani. 800 me
tri: 1. Monica Iacob. 100 me
tri garduri : 1. Mariana Ghcor
ghiță. Disc: 1. Rodica Țipțer, 
Lonea. Suliță: 1. Doina Pașa, 
Petroșani. Greutate : 1. Estera
Filip, Lupeni. Băieți, 100 și 200 
metri : Filip Koch, Uricani. 
400 metri : Ludovic Kraus, Pe
troșani. 800 metri : Nicolae Ha- 
riton, Lonea. 1 500 metri : 
Ghcorghe Sevastru, Lonea. 3 000 
metri : Ion Rădcscu, Petroșani, 
înălțime: Victor Ardelcanu,
Petroșani. Triplu salt: Victor 
Ardeleanu. Disc și suliță: Be
niamin Țipțer, Lonea.

„Crosul tineretului" a fost do
minat de atleții petroșăneni. 
Iată-i pe primii trei clasați în 
ordinea categoriilor de vîrstă : 
800 metri fete (17—19 ani) : 
1. Teodora Ciută, Școala co
mercială și Viorica Voinca, 

cîștigată, surprinzător, de con
curentul Hegcdiis Arpad care a 
obținut cel mai bun timp din 
cei peste 15 concurenți aliniați 
la start. Deși a întrerupt prac
ticarea schiului pe o îndelunga
tă perioadă dc timp, câștigăto
rul concursului s-a dovedit un 
neîntrecut coborîtor, a cărui pa
siune pentru acest sport a men
ținut de-a lungul anilor mereu 
trează măiestria și performan
țele schiorului do altădată.

Concursul a fost cronometrat 
de către Alexandru Dîngă și 
Vasile Cristocea, din cadrul ca
tedrei de schi a T.E.F.S.

* 
I 
I
I 
I
I 
I
*
* 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I 

cării muncitorești șl socia
liste. Ea s-a deschis cu lu
crările : „Ștefan Gheorghiu și 
epoca sa* și „Gh. M. Vasi- 
lescu", Iar recent n apărut 
volumul : „I. C. Frimu*.

In cursul anului 1969 vor 
mal vedea lumina tiparului 
în aceeași colecție următoa
rele titluri : „Alecu Constan- 
tlnescu*, „Max Vexlcr — e- 
rou și martir", „Nicolae Co- 
dreanu", „Alexandru lones- 
cu", „Panait Mușoiu*, Ste
phan Ludwig Roth*.

Școala sportivă; 2. Maria Be- 
rcszki: 3. Florica Medrea, am
bele de la Școala comercială. 
600 metri (15—16 ani): 1. Mo
nica Iacob; 2. Loreta Untaru, 
Școala nr. 2 Petroșani; 3. Mag
dalena Căliman, Școala comer
cială. 1 000 metri băieți (15—1G 
ani) : 1. Nicolae Hariton; 2. Ion 
Bocho, Grupul .școlar minier 
Petroșani; 3. Gogu Sevastru, 
Jiul Petroșani. 1 500 metri (17— 
19 ani): 1. Nicu Borca,
C.F.R. Petroșani: 2. Ludovic 
Kraus; 3. Viorel Țandrca, Gru
pul școlar minier Petroșani. 
2 000 metri (19 ani): 1. Aurel 
Macarie, U.U.M. Petroșani: 2. 
loan Tuțalin, I.M.P.; 3. loan
Iloiu, Grupul .școlar minier Pe
troșani.

Prof. Dumitru CIOSA

Noi surprize în cadrul 
campionatelor 

mondiale
de tenis

MtlNCHEN 26 (Agcrpres). 
— Noi surprize au fost înre
gistrate în cadrul campiona
telor mondiale de tenis de 
masă de la MUnchen. In pro
ba feminină, jucătoarca ma
ghiară Kishazi a învins-o cu 
3—1 pe campioana europea
nă Ilona Vostova (Cehoslova
cia). Cehoslovacul Stanek, ju- 
cînd excelent a reușit să-l c- 
liminc cu 3—1 (21—16, 16—21, 

O. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI 

anunță
orarul magazinelor în perioada 28 aprilie — 4 mai 1969.

LUNI, 28 APRILIE 1969 :
Măcelăriile vor funcționa intre orele 6-12 și 17—19.

MARTI, 29 și MIERCURI 30 APRILIE :
Toate magazinele cu orar pe un singur schimb vor 

prelungi orarul de închidere cu 2 ore, din care o oră 
înainte de masă și o oră după masă. Măcelăriile vor fi 
deschise toata ziua, fără întrerupere.

J O I . 1 MAI :
Vor fi deschise toate magazinele specializate în vîn- 

zarea produselor de panificație și produselor lactate 
(orar duminical).

VINERI, 2 MAI :
Vor funcționa cu program de duminica toate unită

țile de produse de panificație, produse lactate și carne, 
cît și magazinele de autoservire nr. 42 Petrila, 43 Vul
can, 18 Petroșani. La fel vor fi deschise, cu program du
minical, magazinele pe două schimburi 77 Lupeni (car
tier Braia) și 79 Uricani.

SIMBATA, 3 MAI :
Vor fi deschise toate magazinele cu orar normal de 

lucru.

DUMINICA, 4 MAI :
Magazinele vor funcționa cu orar de duminică.

Evocările biografice din 
colecție, uneori însoțite de 
ontologii publicistice, redau 
epoca în care au trăit acești 
patrioțl înflăcărați, dîrzenia, 
devotamentul, fermitatea, pa
triotismul și internaționalis
mul lor, spiritul dc sacrificiu, 
dragostea fața de popor, care 
l-au călăuzit în nobila misiu
ne dc servire a Intereselor 
fundamentale ale patriei, pen
tru triumful celor mai înain
tate idealuri ale omenirii.

VOLEI

„Turneul 
Continentelor"
SANTIAGO DE CHILE 26 

(Agcrpres). — La Santiago 
de Chile au luat sfîrșit între
cerile turneului de consolare 
al competiției internaționale 
masculine de volei „Turneul 
Continentelor". Primul loc a 
revenit selecționatei Cubei 
cu 8 puncte, urmată dc Me
xic — 7 puncte, Chile — 6 
puncte, Tunisia — 5 puncte, 
Venezuela — 4 puncte.

Tn ultima zi a competiției, 
echipa Cubei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—8,
15—7, 15—8) reprezentativa 
Chile.

*
MONTEVIDEO 26 (Agcr- 

pres). — In cadrul competi
ției masculine de volei „Tur
neul Continentelor" s-au în
registrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Brazilia 
3—1; Cehoslovacia — S.U.A. 
3-0.

In clasament, pe primul loc 
a trecut echipa U.R.S.S. cu 
9 puncte din 5 meciuri, ur
mată de R. D. Germană cu 
8 puncte din 4 meciuri.

de masă
21—19, 23—21) pe suedezul 
Alser, unul din favoriții pro
bei de simplu. Jucătoarele ro
mânce au evoluat cu succes 
în turul doi. Carmen Crișan 
a cî.știgat cu 3—0 la olandeza 
Van der Laan, Maria Alc- 
vandru a învins-o cu 3—2 
(setul 5 l-a cî.știgat cu 22—20) 
pe poloneza Szmid, iar Mi
hai ca a eliminat-o cu 3—1 
pc japoneza Konno.

!■■■■■■■■■■■■■■
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8.30 Ora exactă, ( uni va fi 
vremea ?

8,40 Pentru copii și școlari. 
10,05 Ora satului.
11,05 Caleidoscop muzical-co- 

regrafic.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.30 Publicitate.
13,45 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,00 Duminică sportivă. Cam

pionatele internaționale 
de gimnastică ale Ro
mâniei — finalele pe 
aparate.

19.00 T l'-.lurnalul de scară.
19.30 .Briulcț din Dobrogea". 
20.00 Desene animate.
20.15 Film cil trei stele: „în

curcăturile de la Colegiul 
Nuthoiirne" — produc
ție a studiourilor en
gleze.

21.30 Ambianțe — emisiune 
muzical-distractivă.

22.10 In pas de dans.
22.25 Tclcspoit.
22,50 Panoramic olandez.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

■■■■■■■■■■■■■■■■

RADIO
■■■■■■■■■■■■■■■■
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PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mur 
zică și actualități; 10,10 De 
la o melodie la alta; 10,30 
Cînlă Toana Crăciun, Ghcor
ghe Roșoga și Fânică Ștefă- 
nescu-Române.ști; 11,05 „De la 
A la Z" — muzică ușoară;
11.45 Sfatul medicului. Abu
zul de analgetice; 12,00 Re
cunoașteți compozitorii ? —■
muzică ușoară: 12.20 Croni
ca plastică: 12.30 Intilnire cu 
melodia populara și interpre
tul preferat; 13.21 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 
15,05 Melodii de Petre An- 
dreescu; 15.15 Memoria pă- 
mîntului românesc; 16.00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic: 16,10 Cîntecele pri
măverii — muzică ușoară;
16.30 Antena tineretului: 17.30 
Muzică ușoară internretată 
de orchestra Tony Mottola; 
18,05 Soliști dc muzică dodu- 
lară: Achim Nica, Maria 
Păuneseu $i Dumitru Botez:
18.30 Gazeta radio; 19.00 O 
melodie ne adresa dumnea
voastră: 19.20 Snort: 19.30 
Doine si jocuri nonulare;
19.15 „Te cîntăm București"
—. iiso')”*' 20.05 Tea
tru radiofonic. Premier^. „O 
sulă de ;mi mai mult", sce
nariu rad>-'ren:e do Mircea 
Ponescu: 20 “5 Muzică ușoa
ră pentru toate vîrstele: 21.35 
Muzica ușoară continuă: 22.00 
Radiojurnal. Buletm meteo- 
roloșic. Snort: 22.49 Moment 
poetic. „Moștenirea" — ver
suri de Tudor Arfhezi: 22.45 
Melodii do ieri, înterprețl de 
azi: 9.95—r> 90 F<<,-nda noc
turnă.

PROGRAMUL II:

6,10 Formații vocal-lnstru- 
nientale de muzică ușoară:
6.45 Muzică populară: 7,10 Tn 
sunet de fanfară; 7.37 O mc- . 
lodie, doi interpreți : Florin 
Dorian și Christa Lobee; 7,45 
Melodii populare executate la 
diferite instrumente: 8.25 Se- 
lecțiuni din opereta „Vînză- 
torul dc păsări" de Zeller:
9.10 Drag mi-e jocul româ
nesc; 9,30 Călătorie în circuit 
cu muzica ușoară: 10.30 Ex
pediție pionierească: 11.15 Din 
folclorul muzical al popoa
relor: 12.16 Concert de prînz: 
13,00 De toate pentru toți:
14.10 Prelucrări de folclor:
14.30 Moment .științific: 14.35 
Tnteroroți de muzică ușoară : 
Ana Lăcătusu și Little Tony: 
15J3 Concert de muzică popu
lară: 16.00 Coruri din opere;
16.15 Lexiconul comnozitori-
lor români. Litera C : Livin 
Comes. Prezintă Mihai Mol
dovan: 17.00 Radiojurnal.
•Snort. B’deiin meteorologic:
17.45 Roritnl dc onoră Con
stantin Gabom 18,95 Amfitea
tru literar- 1.3.39 Melodii ro- 
mănosti interpretate de cîn- 
târeti do peste hotare; 19.50 
Nbante bună, copii: 20.20 
Cîntă Roxana Matei; 20.39 
Ora specialistului. Știința con
ducerii întreprinderii: 20.50 
Cîntăreți ai plaiurilor noas
tre: Felician Păroas-u '0 
Forum științific; 21.59 Albu
mul cîntăreților celebri : Ma
ria Barientos șl partenerii 
săi: 22,15 Serenade în inter
pretări orchestrale: 22.29 Cro
nică plastică: 23,45 „Am în
drăcit o melodie".

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.

FILME
)■■■■■■■■■■■■■■!

LUNI 28 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Profesioniștii; Republi
ca: Sfir.șitul Saturnului; PE- 

-TRlLA : Regele suedez; LO
NEA — Minei ul : Tom șl 
Jerry: ANINOAS.A : Pasărea 
timpurie; VULCAN : Ultimul 
voievod: PAROȘENI : Lenin 
i • Polonia: I l’PENI — Mun
citoresc : Prin Kurdistanul 
•'’’ '.itic: Cv’tural : Bună ziua 
conb'să: IT’u'ani : Opcra- 
'i’ iv a Sun Genaro.
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STEAGUL ROȘU

VIATA INTERNAȚIONALA
COMUNICAT „Importanța unei conferințe 

a securității europene nu mai 
este contestată de nimeni*1 — 
declară ministrul de externe al Austriei

cu privire la cea de-a XXIII-a sesiune 
specială a Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
19

sesiune spec 
de Ajutor Ec

Intre

XXIII

ciproc.
La lucrările sesiunii au luat 

membre
A.E.R. in următoa

pen r
i partea Republic ii Popu-
Bulgaria — tovjirășii T.

P.C.B .. președintele C<onsiliului
de M iniștri al R.P.B. (șeful de-

oi). S. Todorov. membru
al B iroului Politic al C.C. al
P.C.B .. secretar al C.C. ;al P.C.B.,
T. Titdov, membru al Biroului
Poli tic al C.C. al P.C.B., vicc-

dinte al Consiliului de Mi-
niștri al R.P.B. proședințele
Corni totului de Stat al Planifi-

al R.P.B., S. I3îlbokov,
dtu al C.C. al P.C.B., șeful

Sccțit?i economice și cle plani-
ficarc• a C.C. al P.C.B., S. Ghiu-
rov. membru al C.C. al P.C.B.,

sadorul R.P.B. în U.R.S.S.;
Din( partea Republicii Socia

liste Cehoslovace — lo varăș ii

P.S.U.G., se- 
P.S.U.G.. G. 
al Biroului 
P.S.U.G..
P.S.U.G.. H.

al C.C. al
membru

al C.C. al 
al C.C. al

sc-

VI., 
G.

u. husak. prim-secretar al C.C. 
al P.C.C. (șeful delegației), O. 
Cernîk. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C.. președintele Gu
vernului R.S.C., A. Tndra. se
cretar al C.C. al P.C.C.. F. Ha- 
mouz. vicepreședinte al Guver
nului R.S.C.. F. Vlasak. minis
trul Dlanificărîi al R.S.C., V. 
Ko>’ckv, ambasadorul R.S.C. in 
U.R.S.S.:

Din partea Republicii Demo
crato Germane — tovarășii W. 
Ulbricht. prim-sccretar a) C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului dc Stat al R.D.G. (șe
ful delegației). W. Stoph. mem
bre 1 Biroului Politic al C.C, 
al P.S.U.G., președintei^ Consi
liului de Miniștri al R.D.G.. E. 
Honecker, membru al Biroului 
Politic al C.C. al---------

Mittag, 
Politic
Cretan _ __________
Axcn. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. G. 
Wefșs. membru supleant al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Conciliului de Miniștri al R.D.G.. 
G. Schurer, membru al C.C. al 
P-S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G.. 
președintele Comisiei de Stat a 
planificării a R.D.G.. S. Bohm. 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul finanțelor al R.D.G., 
R. Luzkendorf, ministru ple
nipotențiar, consilier la Amba
sada R.D.G. în U.R.S.S.:

Din partea Republicii Popu
lare Mongole — tovarășii J. Țc- 
denbal. prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliu
lui dc Miniștri al R.P.M. (șeful 
delegației), D. Molomjamț. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., secretar al C.C. al 
P.P.R.M., D. Gombojav, mem
bru al C.C. al P.P.R.M.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.M.. d. Sodnom, 
membru al C.C. al P.P.R.M., 
prim-viccpreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării al 
R.P.M.. C. Molom. ministrul fi
nanțelor al R.P.M.. n. Luvsan- 
ciultem. membru al C.C. al 
P.P.R.M.. ambasadorul R.PM 
în U.RS.S.;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — tovarășii W. Go
mulka. prim-secretar al C.C. al 
P.M.I’.P. (șeful delegației). .7. 
Cyrankicwicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.UR, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.P.. B. Jaszczuk, 
membru al Biroului Politic al 
CC. al P.M.U.P.. secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. P. Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.P., J. Kulesza, 
membru al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.P.P., J. Ptasinski, 
membru al C.C. al P.M.U.P., 
ambasadorul R.P.P. în U.RSS.;

Din partea Republicii Socia
liste România — tovarășii Ni- 
colac Ceaușescii, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România (șe
ful delegației), Ion Ghcorghe 
Maurer membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv și secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialist- România, Preșe
dintele Consiliului Economic, 
Qhcorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Maxim 
Berghianu. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării al Republicii So
cialiste România, Teodor Mari
nescu. membru al C.C. al P.C.R.. 
ambasadorul Republicii Socia
liste România in U.R.S.S.:

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — tovarășii J. Ka- 
3ar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. (șeful delegației), J. 
|'<»ck, membru al Biroului Po
lii ic al C.C al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, A. Apro. membru al 

Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, R. Nycrs. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., secretar al 
C.C. al P.M.S.U., J. Szipka, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
ambasadorul R.P.V. în U.R.S.S.:

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — to
varășii L. I. Brejncv. secretar 
general al C.C. al P.C.l’.S.. (șe
ful delegației). A. N. Kosighin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului dc Miniștri al
U. R.S.S.. A. P. Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușcv. secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Con
siliului do Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului dc 
Stat al Planificării al U.R.S.S.,
V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. A. Lcseciko. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., K. V. Rusakov, 
șef dc secție la C.C. al P.C.U.S.

La lucrările sesiunii a parti
cipat. dc asemenea. N. V. Fa
ddeev. secretarul C.A.E.R.

Sesiunea specială a Consiliu
lui dc Ajutor Economic Reci
proc a examinat problemele 
dezvoltării în continuare a co
laborării economice reciproce și 
a confirmat năzuința unanimă 
a țărilor participante spre o 
mai strînsă unire a eforturilor 
lor în scopul rezolvării cu suc
ces a sarcinilor construirii so
cialismului și comunismului.

Sub conducerea partidelor 
comuniste și muncitorești, oa
menii muncii din țările mem
bre ale C.A.E.R. au înfăptuit 
transformări social-economice și 
politice radicale, au asigurat a- 
vîntul neîntrerupt al produc
ției, înflorirea științei, cultu
rii. creșterea însemnată a ni
velului do trai al popoarelor. In 
țările membre ale C.A.E.R. s-a 
statornicit trainic sistemul socia
list al economici naționale, care 
se dezvoltă pe o bază tehnico- 
materială modernă.

Datorită înfăptuirii consec
vente a industrializării socialis
te. ritmurilor înalte ale dezvol
tării economice, care depășesc 
ritmurile sistemului capitalist, 
datorită colaborării și întraju
torării crescîndc. țările membre 
ale C.A.E.R. în ansamblu au 
mărit intr-o măsură uriașă po
tențialul lor industrial, ceea ce 
sporește forța fiecărei țări și a 
întregii comunități socialiste, 
întărește pozițiile țărilor socia
liste în economia mondială. A- 
vantajele noii orinduiri, ale dez
voltării planificate a economi
ilor naționale ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și a colaboră
rii lor reciproce au permis sta
telor frățești să micșoreze di
ferențele între nivelele dezvol
tării lor economice.

Creșterea rapidă a economiei 
țărilor membre ale C.A.E.R. are 
loc pe baza eforturilor depuse 
de poporul fiecărei țări pentru 
dezvoltarea economiei sale na
ționale, care se îmbină cu efor
turile generale pentru lărgirea 
și consolidarea colaborării mul
tilaterale. Legăturile lor econo
mice și tehnico-științifice reci
proce se clădesc pe baza prin- 
'•niilor relațiilor interstatale 
de tip nou — ale internaționa
lismului socialist, egalității de
pline în drepturi, respectării su
veranității și intereselor națio
nale, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești. Expe
riența istorică a confirmat pe 
deplin forța vitală a acestor 
principii marxist-leniniste.

Ca urmare a activității colec
tive creatoare a partidelor co
muniste și muncitorești din ță
rile membre ale C.A.E.R.. a e- 
xaminării și dezbaterii în co
mun a problemelor colaborării 
tovărășești a acestor țări, au 
fost elaborate și se înfăptuiesc 
în practică principiile funda
mentale ale diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, se 
perfecționează continuu formele 
și metodele dc colaborare. Ca 
mijloc principal al formării u- 
nor legături economice stabile 
și reciproc avantajoase între 
țările membre ale C.A.E.R. s-a 
afirmat coordonarea planurilor 
de dezvoltare a economiilor na
ționale. Se adîncește specializa
rea și cooperarea în produc
ție, se lărgește colaborarea în 
domeniul științei și tehnicii. Tn 
ultimii ani se stabilesc legă
turi directe pe bază de plan 
între departamentele și organi-. 
zațiile economice din țările so
cialisto și se realizează, de a- 
semenea, schimburi de experien
ță și informații în diferite do
menii de colaborare. Se dez
voltă necontenit comerțul re
ciproc dintre țările membre ale 
C.A.E.R., care satisface o marc 
parte din necesarul de import 
al țărilor frățești în ce privește 
cele mai importante mărfuri și 
asigură desfacerea stabilă a pro
ducției lor dc export.

Participanții la cea dc-a 
XXIII-a sesiune specială a 
C.A.E.R. au subliniat importan
ța politică uriașă a dezvoltării 
multilaterale a colaborării lor 
economice. Comunitatea statelor 
socialiste strlns legate prin i- 
dentitatea intereselor și scopu
rilor fundamentale dc clasă și 
călăuzite de aceeași ideologie 
marxist-leninistă, trebuie să se 

sprijine pe un sistem trainic 
și stabil al diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, care 
să asigure interacțiunea strînsă 
a economiilor naționale ale ță
rilor membre alo C.A.E.R.

In etapa actuală, cind țările 
membre alo C.A.E.R. au obținut 
succese însemnate în dezvolta
rea forțelor dc producție și 
înfăptuiesc trecerea la metode 
mai perfecționate dc gospodă
rire socialistă, cind ele rezol
vă sarcinile folosirii mai com
plete a realizărilor revoluției 
tehnico-științifice, sporirii ma
ximo a eficienței producției so
cialo și, pe această bază,- a 
creșterii nivelului de bunăstare 
al popoarelor lor — în aceste 
condiții apare necesitatea per
fecționării formelor și metode
lor existente și căutarea unor 
forme și metode noi, mai efi
ciente, dc colaborare economi
că. Este important ca această 
colaborare să devină și mai c- 
ficicntă, să contribuie mai bi
ne la rezolvarea sarcinilor care 
stau în fața fiecărei țări și a 
comunității țărilor membre ale 
C.A.E.R. în ansamblu, îndeosebi 
în domeniul creșterii producti
vității muncii, apropierii și ega
lizării treptate a nivelelor dez
voltării lor economice, construi
rii victorioase a socialismului 
și comunismului, întăririi uni
tății țărilor socialiste ca state 
libero, suverane și egale în 
drepturi. Aceasta va contribui 
la întărirea sistemului mondial 
socialist, la repurtarea victo
riei în întrecerea economică cu 
capitalismul, la obținerea de noi 
succese în lupta împotriva im
perialismului.

Sesiunea a stabilit să se troa
că la elaborarea principalelor 
direcții ale dezvoltării în conti
nuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. și a 
măsurilor concrete privind rea
lizarea acestora pe o perioadă 
dc perspectivă îndelungată. In 
dezvoltarea acestor măsuri se 
are în vedere, în primul rînd, 
concentrarea' atenției asupra 
perfecționării și adîncirii for
melor și metodelor de coordo
nare a planurilor do dezvolta
re a economiilor naționale, in
clusiv sfera lucrărilor de cer
cetare științifică și de proiec
tare, a producției, desfacerii și 
investițiilor, care prezintă in
teres reciproc. întocmirea de 
prognoze tehnico-științifice și 
economice. Măsurile preconizate 
au, de asemenea, drept scop 
dezvoltarea în continuare a u- 
nci eficiente și stabile speciali
zări și cooperări internaționale 
în producție, îndeosebi în ra
murile care determină progre
sul tehnic. In procesul lărgirii 
și adîncirii colaborării în do
meniul științei și tehnicii se 
prevede dezvoltarea legăturilor 
între institutele științifice, teh
nice și de cercetare, precum și 
crearea de către țările intere
sate, pe măsura necesităților, 
de organizații internaționale 
tehnico-științifice și de altă 
natură.

A fost acordată o atenție în
semnată lărgirii comerțului re
ciproc, folosirii mai active a re
lațiilor valutar-finaciare și a 
creditului internațional. S-a a- 
■Juns la o înțelegere asupra o- 
portunității creărți unei bănci 
dc investiții a țărilor membre 
ale C.A.E.R. și îmbunătățirii ac
tivității Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică a țărilor 
socialiste. Participanții la sesiu
ne s-au pronunțat, de aseme
nea, pentru dezvoltarea largă 
a legăturilor dintre ministere, 
organe economice, uniuni. între
prinderi și alte organizații din 
țările interesate.

S-a realizat ințclegcrca de a 
se trece la elaborarea de pro
puneri cu privire la îmbunătă
țirea în continuare a activită
ții organelor C.A.E.R. și spo
rirea rolului lor în organizarea 
colaborării. Sesiunea a subliniat 
necesitatea întăririi rolului ba
zelor contractuale, și mai ales 
a relațiilor economice dc lun
gă durată dintre țările membre 
alo Consiliului.

Sesiunea a relevat o serie de 
probleme privind adîncirca le
găturilor reciproce dintre eco
nomiile naționale, care urmea
ză a fi studiate ulterior în co
mun în snopul realizării unor 
soluții reciproc acceptabile.

Sesiunea 6-a pronunțat, de a- 
semenea, pentru dezvoltarea le
găturilor economico reciproc 
avantajoase alo țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu celelalte 
țări socialiste, precum și cu 
alte țări ale lumii, indiferent 
do orînduirea lor socială.

Sesiunea a exprimat convin
gerea unanimă că lărgirea și 
adîncirea continuă a colaboră
rii economice dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. corespund ne
cesităților vitale ale popoarelor 
caro construiesc socialismul și 
comunismul. Chezășia acestui 
fapt constă în rolul conducător 
al partidelor comuniste și mun
citorești, în întărirea continuă 
a statelor socialiste, în conso
lidarea bazelor planice alo con
ducerii economiei naționale, in 
unitatea politică a țărilor so
cialiste.

Hotărîrile sesiunii Consiliului 
do Ajutor Economic Reciproc 
au fost adoptate în unanimitate.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de lucru, 
tovărășească.

Vedere din Moscova 
pe bulevardul Kalinin, 
in primele zile ale aces
tei primăveri.

Orientul Apropiat
• PUNCTUL DE VEDERE AL GUVERNULUI 
R.A.U. FAȚA DE ÎNCETAREA FOCULUI

CAIRO 26 (Agerpres). — O- 
ficiosul „Al Ahram" relatează 
că Salah Gohar, subsecretar ta 
Ministerul Afacerilor Ekterno, 
a expus punctul de vedere iii 
guvernului R.A.U. față (le ra
portul special prezentat -Consi
liului de Securitate priA cari* 
secretarul general al O.N.U. 
constată existența uneistări 
de război virtuale în zoAa Cd- 
nalului de Suez.

In concepția guvernului e- 
giptean, încetarea focului este 
limitată în timp și nu poate 
dura la infinit; de aceea tre
buie împiedicat, ca liniile de în
cetare a focului să devină li
nii permanente. In conjunctu
ra actuală, după părerea gu7 
vernului R.A.U.. nu există linii 
dc încetare a focului, deoare-' 
ce rezoluția care le stipulează 
a fost adoptată la 7 iunie 1967. 
în momentul în care forțele ar
mate egiptene se găseau încă 
în Sinai și cu mult înainte ca 
trupele israeliene, respingînd re
zoluția. să înainteze pînă la 
Canalul do Suez.

O
TEL AVIV 26 (Agerpres). — 

Dcclarînd că Israelul este lio- 
tărît să respecte încetarea fo
cului sub condiția ca și Egip
tul să procedeze în acest fel.

NIGERIA

„Capitala“biafreză 
cucerită de trupele 

federale 
este pustie

LAGOS 26 (Agerpres). — La 
scurt timp de la ocuparea com
pletă a Umuahici, „capitala" 
biafreză, localitatea a fost vi
zitată de un grup dc observa
tori internaționali, alcătuit din 
generalii Charles Hamilton — 
Canada, Wahlgren — Suedia, 
colonelul Douglas Cairns — Ma
rea Britanic, dr. Eric Jensen — 
O.N.U., și căpitanul Gyilrria — 
O.U.A. Ei au declarat la reîn
toarcerea lor în capitala nige- 
riană că Umuahia a fost mult 
mai puțin afectată de luptele 
care s-au desfășurat decit alte 
orașe, cum a fost, de pildă. 
Onithsa, important centru co
mercial, practic distrus de către 
bombardamente în cursul cuce
ririi sale de către trupele fede
rale. Observatorii au subliniat 
că orașul este cu totul pustiu; 
populația civilă refugiindu-se 
în junglă.

Lupta împotriva mafiei americane trece prin... băncile elvețiene
Intr-un mesaj adresat saplă- 

mîna aceasta Congresului S.U.A. 
președintele Richard Nixon a 
decianșat ofensiva asupra a ceea 
ce este cunoscut în această ța
ră sub denumirea de „crima or
ganizată". Nixon a cerut aloca
rea de noi fonduri și întărirea 
legislației cu scopul „de a pu
ne capăt subversiunii morale și 
legale a societății noastre" c- 
xercitată de Mafia și alte or
ganizații criminale. El a propus 
adoptarea unei serii de măsuri 
prin intermediul cărora autori
tățile vor avea posibilitatea 
să supravegheze, cu mai multă 
eficientă ca pînă acum, dede
subturile operațiunilor financia
ro tenebroase conduse de „sin
dicatul crimei" din S.U.A. A-
ceasta întrucîl, a devenit un
secret cunoscut de toată lu
mea că Mafia americană și-a
„perfecționai" in ultimii ani me
todele de „lucru" controlind în 
prezent aproape întreaga indus
trie a jocurilor de noroc, nu
meroase hoteluri și baruri. în
treprinderi industriale și o se
ric de firme lespectabile.

Vremurile deceniilor al trei
lea și al patrulea dominate dc 
figuri celebre alo gangsterilor 

ministrul informațiilor, Israel 
Galili, — relatează France 
Press© — a subliniat că guver
nul va lua în curînd poziție în 
legătură cu recenta declarație 
egipteană în care se afirmă că 
încetarea focului nu mai este 
în vigoare.

CONFERINȚA DE
PRESA A PREMIERU

LUI IRANULUI, 
H0VEYDA

PARIS 26 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iranului, Ho- 
veyda, a avut vineri după- 
amiază o întrevedere la Paris 
cu premierul francez, Maurice 
Couve de Murville. Coi doi in
terlocutori au făcut o trecere 
în revistă a principalelor pro
bleme internaționale, oprindu- 
sc în mod deosebit asupra si
tuației din Orientul Apropiat.

înainte de a părăsi Parisul. 
Hoveyda a ținut o conferință 
de presă. întrebat asupra punc
tului de vedere al Iranului în 
ce privește conflictul israelo- 
arab, primul ministru Hoveyda 
a declarat : „Considerăm că re
zoluția Națiunilor Unite trebuie 
să fie aplicată in acest dome
niu". Referindu-se la recentul 
incident dintre Iran și Irak, 
vorbitorul a exprimat părerea 
că cele două țări vor putea re
glementa . această problemă.

Declarația 
președintelui 

Republicii 
Africa 

Centrală
BANGUI 26 (Agerpres). — In

tr-o declarație radiodifuzată, 
președintele Republicii Africa 
Centrală (R.A.C.), Jean Bedel- 
Bokassa, a acuzat anumite per
soane străine rezidente în 
R.A.C. de amestec în treburile 
interne ale tării.

Amintind de cuvîntarea colo
nelului Banza în fața ofițeri
lor îil timpul loviturii de stat 
eșuate din 10 aprilie, preșe
dintele republicii a subliniat că 
Banza dădea asigurări că se bu
cură de „sprijinul deplin • al 
fostei puteri coloniale".

In legătură cu aceasta, gu
vernul va adopta măsurile ne
cesare pentru a menține unita
tea tării și a dejuca orice în
cercare subversivă a conchis 
Bokassa.

americani ca AI Capone sau 
John Dillinger au rămas de do
meniul amintirii. Micilor șan
taje și lovituri le-au luat lo
cul afaceri de anvergură în 
care sint investite capitaluri de 
milioane de dolari. Ziarul „In
ternational Herald Tribune" a- 
preciază că numai de pe urma 
jocurilor de noroc ilegale, „sin
dicatul crimei" obține profituri 
anuale de 50 miliarde dolari, 
ceea ce reprezintă aproape un 
sfert din întregul buget al
S.U.A. Toii acești bani scapă 
controlului financiar al statu
lui. Mafia nu plătește impozite!

Depozitele secrete 
elvețiene

Ce se înlimplă cu uriașele 
profiluri realizate de Mafia în 
Statele tiuite? întrebarea pre
ocupa de cîțiva ani alil Biroul 
Federal de Investigații cit și 
autoritățile financiare. Ancheta 
întreprinsă a indicat că sume 
mari de bani iau drumul băn
cilor elvețiene. Acolo ele sînt 
depuse în depozite secrete, fiind

PE SCURT • PE SCURT

Tentative de răpire
a lui Chombe

Intr-un interviu acordat zia
rului „Al Akhbar", șeful sta
tului algerian, Boumediene, a 
arătat că autoritățile au deju
cat mai multe tentative dc ră
pire a fostului premier con- 
golez Moise Chombe. El a sub
liniat că acțiunile de acest fel 
au fost inspirate dc cercuri 
străine interesate în eliberarea 
lui Chombe, care a jucat un 
anumit rol în planurile lor în 
Congo. Președintele a precizat 
că nu a fost luată pînă în pre
zent nici o decizie în ce pri
vește soarta lui Chombe.

0 SEUL. De trei zile regiu
nile din centrul și estul Coreei 
de sud sînt bîntuite de puter
nice ploi torențiale, care au 
provocat mari pagube și vic
time omenești. Autoritățile po
lițienești au anunțat că în ur
ma acestor calamități naturale 
14 persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 42 au fost date dis
părute.

In Irlanda de nord situația 
se menține încordată

BELFAST 26 (Agerpres). — In 
Irlanda de nord, ultima săptă- 
mînă s-a încheiat într-o atmos
feră de încordare întreținută de 
recentele acțiuni teroriste ale 
grupurilor extremiste protes
tante și de campania desfășu
rată de adversarii politici ai 
premierului O'Neill. Intenția a- 
cestuia dc a diminua conflic
tul dintre protestanți și catolici 
pe calea înlăturării parțiale a 
discriminărilor impuse popu
lației catolice a întețit această 
campanie. Intr-un comunicat 
dat publicității sîmbătă, „Miș
carea pentru drepturile civile" 
denunță ca „o nouă măsură re
presivă" hotărirea de a se tri
mite un contingent suplimentar 
de 500 de soldați britanici, care 
se adaugă celor I 500, deja dis
locați in Irlanda de nord. Cer

extrase la momentul oportun în 
vederea începerii unor alte a- 
faceri de mare anvergură.

Bineînțeles, guvernul ame
rican nu putea să rămînă impa-' 
sibil în fata unor asemenea 
operațiuni. Primele contacte cu 
guvernul elvețian au fost sta
bilite în urmă cu cîteya luni, 
căzîndu-se de acord că ceva 
trebuie făcut pentru a se găsi 
o bază legală reglementării 
problemei. Intr-adevăr, legile 
elvețiene stipulează că nici mă
car autoritățile fiscale din a- 
ceaslă tara nu au acces la re
gistrele cuprinzînd numele per
soanelor deținătoare ale depo
zitelor bancare. De aceea difi
cultățile par aproape de nelre- 
cul. Guvernul S.U.A. a prezen
tat dovezi privind existenta u- 
nor fonduri ale Mafiei în trei 
mari depozite bancare elveție
ne. Procurorul general al ora
șului New York, Robert Mor- 
genlhau. a citat numele unui 
cetățean american stabilit la 
Lausanne care servește drept 
intermediar pentru stocarea ba
nilor „sindicalului crimei" in 
băncile elvețiene. Dar toate a- 
cestea nu pot soluționa proble
ma. Mai mult încă, reprezen

VIENA 26. — Coresponden Iul 
transmite : Luînd cuvintul cu prilejul 
dcral (Camera Landurilor), ministrul 
Kurt Waldheim, s-a referit pe 
și colaborării europene.

Subliniind importanța convo
cării unei conferințe pentru a- 
sigurarea securității europeni', 
ol a arătat că aceasta trebuie 

și deschisăpregătită temeinic 
tuturor statelor interesate. Ideca 
unei asemenea conferințe — a 
spus Kurt Waldheim — ar pu
tea fi influențată pozitiv prln- 
tr-o intensificare a cooperării 
europene în diferite domenii și 
in primul rind in domeniile e- 
conomic, tehnico-științific și 
cultural. Cooperarea poate a- 
vea loc numai pe baza egali
tății in drepturi și a respectă
rii independenței și suverani
tății statelor.

Tn continuare, ministrul do 
externe al Austriei a declarat 
că importanța unei conferințe 
a securității europene nu mai 
este astăzi contestată de ni
meni. Totuși este necesar, a

Statul Iowa a fost de
clarat zonă sinistrată

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a declarat statul Iowa 
zonă sinistrată, ca urmare a i- 
nundațiilor din ultimele săptă- 
mîni, și a dispus acordarea că
tre acest stat a unui ajutor fe
deral dc 750 000 dolari. Hotă- 
rirea a fost luată după ce gu
vernatorul statului Iowa. Ro
bert Ray, l-a informat că in 
partea de nord-vest și în centrul 
statului au fost înregistrate pa
gube de aproximativ 18 mili
oane dolari. In orașul Minota 
(Dakota de nord), aproape 
11 000 de persoane au rămas 
fără adăpost. Pagubele înre
gistrate in acest oraș se ridică 
la 10 milioane dolari.

• WASHINGTON. Ministerul 
apărării al Statelor Unite a anun
țat că un avion de recunoaște
re de tipul „EC.-121" s-a prăbu
șit vineri la puțin timp după ce 
a decolat de la o bază militară 
americană din Tailanda. Cel 18 
membri ai echipajului și-au 
pierdut viata în urma acestui 
accident.

curile guvernamentale din Lon
dra au precizat că noul contin
gent a fost trimis din inițiati
va guvernului britanic și nu a 
celui nord-irlandez. Dală fiind 
încordarea existentă, „Mișcarea 
pentru drepturile civile" a a- 
dresal catolicilor apelul de a 
renunța la manifestațiile de 
protest organizate pentru sîm
bătă, insa nemulțumirea aces
tei pături a populației a fost 
exacerbată de măsurile militare 
luate pentru a se face fată e- 
ventualelor noi tulburări. Cato
licii „ver să meargă înainte și 
sa demonstreze în numele șo
merilor" — a declarat purtăto
rul de cuvînt al Gdmitelului 
pentru drepturile civile din Bel
fast., In ultimii cîțiva ani, în 
acest district șomajul a fost 
de 30 la sută.

tanții guvernului de la Berna, 
au subliniat că nu numai Ma
fia, dar și multi alți oameni de 
aiaceri americani și-au creat 
depozite secrete în băncile el
vețiene pentru a nu plăti im
pozite guvernului S.U.A.

Conferința 
de la Washington

Săplămîna trecută, în presa 
americană au apărut unele știri 
privind organizarea unei confe
rințe secrete la Washington, cu 
participarea reprezentanților 
ministerelor de finanțe și jus
tiție din S.U.A. și Elveția, pen
tru examinarea .depozitelor 
bancare" ale Mafiei. Dezmințite 
la începui, știrile s-au dovedit 
pînă la urmă a fi reale, împu- 
ternicitii celor două guverno 
căutind să găsească modalită
țile urmăririi depunerilor dc 
milioane de dolari in. băncile 
elvețiene do către bandele de 
gangsteri americani. Statele 
Unite au elaborat chiar și un 
proiect de acord pe care l-au 
prezentat guvernului elvețian.

Agerpres, P. Stăncescu, 
ședinței Consiliului Fe

de externe al Austriei, 
larg la problemele securității 

spus el, ca o premisă pentru 
succes, realizarea urmi anumit 
acord asupra scopului ci. pre
cum și a unui minim dc în
credere reciprocă. In specul 
statele mici și mijlocii din ! i- 
ropa ar putea, prin contacte 
intense și colaborare, să dî-i.i- 
nueze neîncrederea și să influ
ențeze climatul pentru o aseme
nea conferință.

In ultimul timp — a spui 
în continuare Kurt Waldheim 
— a fost pusă, dc asemenea, 
problema căilor pentru reali
zarea ideii unui sistem de 
duritate europeană : negocieri 
bi sau multilaterale. O cale nu 
exclude în^ă pe cealaltă. Prin 
consultări intre guvernele in1 - 
resale ar putea fi netezit tere
nul, urmînd ca procedura ul
terioară să fio stalW'â in lu
mina acestor rezultate.

O BRUXELLES. In cadrul 
maiuicstărilor de popularizare 
a turismului în România, O.N.T. 
a organizat la Bruxelles o ex
poziție oglindind frumuseți lo 
patriei noastre și o decadă gas
tronomică (26 aprilie — 5 mai), 
în cadrul căreia sint prezentate 
specialități regionale românești 
executate de maiștri ai artei 
culinare. La această manifes
tare își dă concursul și o or
chestră de muzică populară ro
mânească.

LOS ANGELES 2<> 
preș). — Judecătorul Herl'cti 
Walker a acceptat vineri ce
rerea avocafilor lui Sirluin 
Sirhan, asasinul senatorului 
Robert Kennedy, ca data pî
nă la care se poale iace a- 
pel să lie anfmată de la 14 
la 21 mai. Apărarea ar putea 
profila de această ședință 
pentru a-și prezenta even
tualele concluzii în vederea 
deschiderii unui nou proces. 
Se știe că cei 12 membri ai 
juriului l-au găsit vinovat pe 
Sirhan de crimă cu preme
ditare $i au pronun/al ver
dictul de condamnare la 
moarte. Potrivit legii califor- 
niene, judecătorul are drep
tul să comute pedeapsa ca
pitală in închisoare pe via
ță.

Principalul avocat al apără
rii lui Sirhan Sirhan, d-na 
Grant Cooper, a declarat In 
cadrul unei conferințe de 
presă că procedura de ape! 
va dura cel puțin un an.

Ralph Abernathy
a fost arestat

RALPH ABERNATHY, succc- 
sorul lui Martin Luther King 
la conducerea organizației ne
grilor din S.U.A. „Conferința 
conducerii creștine din sud", a 
fost arestat vineri la Charles
ton. Carolina de sud. împreună 
cu Abernathy au fost arestați 
70 de lucrători ai spitalului din 
localitate, care participau la o 
demonstrație cerînd autorități
lor aprobarea pentru crearea 
unui sindicat.

Potrivit acestui proiect orga
nele judiciare americane se 
obligă sa prezinte dovezi scrise 
privind existenta depozitelor 
secrete ale Mafiei in diferitele 
bănci elvețiene, iar autoritățile 
elvețiene se angajează să so- , 
licite tribunalului suprem să or
done băncilor în cauză prezen
tarea listelor cu depuneri ale 
cetățenilor americani. Principala 
dificultate constă insă în fap
tul că în istoria bancară elve
țiană nu există pînă în prezent 
nici un precedent in acest sens.

Conferința de la Washington 
care s-a încheiat joi nu a dus 
la nici un rezultat. Comunica
tul final exprimă numai dorin- , 
ta ambelor părți de a examina j 
în continuare posibilitățile rea
lizării unei colaborări mai slrîn- . 
se în vederea intensificării 
luptei împotriva criminalității. 
Trebuie recunoscut că aceasta 
este foarte puțin, în comparație 
cu dorințele și așteptările gu
vernului american. De aceea, la 
Washington nu se ascunde fap
tul că in lupta împotriva „cri
mei organizate" autoritățile a- 
mericane vor trebui să facă 
fa{ă în viitor unei enorme difi
cultăți.

I. RETEGAN
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