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La ordinea 
ZILEI

Apărarea pădurilor 
împotriva incendiilor

VINERI 23 MAI

Pâdurllo sini una din marile 
bogății ale târli noastre, bun 
al întregului popor. In arti
colul 7 din Constituție, păstra
rea patrimoniului forestier, 
•părerea Iul contra incendi
ilor este consemnată ca o 
înaltă îndatorire cetftțohonscă.

Incendiile provoacă Însem
nate pagube economici nați
onale prin distrugerea materi
alului lemnos și a arboretului 
pe suprafețe întinse, transfer 
marca zonelor forestiere atinse 
de incendiu In focare do dău
nători pentru pădurile vecine, 
mărirea pericolului doboritu- 
rilor de vînt, micșorarea capa- 
citații solului dc a păstra umi
ditatea. formarea dc terenuri 
degradate și suprafețe goale, 
de leimți. avalanșe. Pericolul 
Incendiilor în pădure c și mai 
marc în anotimpul călduros 
In < are am inLrat.

Perioadele cele mai pericu
loase declanșării incendiilor 
sir; : aprilie — august — sep
ti mbrie cind vegetația este us
cată. dar asta nu înseamnă că 
Jn restul timpului nu se pot 
dn lanșa incendii. Intre cau
dle principale generatoare de 
incendii în pădure amintim i

— incendii provocate inten
ționat de mină criminală :

— incendii datorate neglijen
ței condamnabile. provocate 
prin nercspeotarca măsurilor 
de prevenire de către cei care 
trec, lucrează sau locuiesc în 
pădure sau în apropierea ei;

— incendii provocate de 
trăznetc etc.

Pentru prevenirea incendiilor 
do pădure, o serie de îndato
riri revin atît organelor și or
ganizațiilor economice, cît și 
oricărui cetățean în parte.

Ocoalele silvice au datoria 
de a curăți permanent pădu
rile de uscături, de a amena
ja marginile drumurilor și ale 
căilor ferate prin benzi izo-

latonrc, dc a planta benzi cu 
specii rezistente la incendii 
(specii de foionse), precum și In 
interiorul musivelor de răși 
noașe. O sarcină de marc im
portanți care revine organelor 
silvice, este amenajarea locu
rilor de popa», de fumat și a 
vetrelor de foc. O altă obliga
ție a ocoalelor silvice este dc 
n instala tăblițe avertizoare cu 
reguli do prevenire a incendi
ilor.

Organele C.F.R. nu datoria 
do a monta site snu dispozi
tive contra seînteilor la toate 
locomotivele, dar mai ales la 
colo care circulă pe linii forate’ 
situnle în pădure sau pe lîngâ 
pădure (exemplu linia Live- 
zoni — Bumbești), de a veghea 
la respectarea interzicerii arun
cării zgurei sau ccnușci do la 
locomotive în cuprinsul pădu
rii sau la o distanță mai mică 
de 10 metri de pădure.

întreprinderile forestiere și 
toate celelalte întreprinderi 
caro-și desfășoară activitatea 
în apropierea sau în interiorul 
pădurii au datoria să instru
iască muncitorii care lucrează 
în pădure sau în apropierea 
acesteia asupra modului cum 
trebuie să folosească fo
cul incit să nu provoace 
incendii. O altă măsură do 
caro trebuie sâ se țină cont 
este dotarea cu unelte pentru 
stingerea incendiilor a tutu
ror punctelor de luCru din par
chetele forestiere. izolarea 
depozitelor intermediare do 
materiale lemnoase ce rămîn în 
păduri mai mult timp netran- 
sportato etc. Pe timpul secetos, 
acolo unde sînt stocate canti
tăți însemnate de lemn sau alte 
materiale combustibile, trebuie 
angajați paznici de parchete, 
care să fie instruiți asupra 
sarcinilor ce le revin în ce 
privește prevenirea și stinge-

rea Incendiilor din sectorul pc 
onre-1 au sub supraveghere. 
Datorită faptului <ă pasa vite
lor in Valea Jiului se face prin 
rotație dc către proprietarii 
vitelor, trebuie avut în vedere 
că angajați! la această treabă 
să fir numai oameni care au 
împlinit 18 ani care pot să-și 
asume o răspundere și pe linia 
prevenirii incendiilor. Asupra 
respectării acestei obligații să 
vegheze secția agricolă a Con
siliului popular municipal.

Conducerea Ocolului silvic 
Petroșani a luat din limp mă
suri pentru prevenirea incen
diilor pe perioada primăvară— 
vară — toamnă a anului 1969, 
întocmind un plan tehnlco-or- 
ganizatoric. S-au amplasat 12 
pichete dc incendiu dotate cu 
uneltele necesare pentru inter 
vcnțic. La căminele culturale, 
în săli dc cinematografe, școli 
etc. sc țin conferințe în care 
se arată importanța economică 
a pădurii și măsurile ce tre
buie avute în vedere de cetă
țeni pentru prevenirea incen
diilor în pădure. Dar cum la 
stingerea incendiilor participă 
marea masă a oamenilor, tre
buie reamintite cîtcva lucruri 
esențiale.

Oricare cetățean care obser
vă un incendiu sau un înce
put de incendiu in pădure, este 
obligat să anunțe imediat cel 
mai apropiat consiliu popular 
sau post dc miliție și ocolul 
silvic folosind mijlocul cel mai 
rapid (telefon, cal, bicicletă, 
mașină etc.).

Cel care a descoperit un în
ceput de incediu în pădure 
este obligat a depune personal 
toate silințele pentru localiza
rea și stingerea incendiului. De 
multe ori s-au întâlnit oameni 
care au avut bunăvoința de a 
participa la stingerea incendii
lor, dar s-a constatat totuși că 
nu știu cum trebuie să acțio-

nene la stingere. Do aceea so
cotim util să relatăm, felul 
cum trebuie să acționeze, ce 
mijloace și metode să folo
sească.
• cind focul este de litieră 

(adică arde numai frunza și 
iarba) atunci se va folosi me
toda baterii focului cu tîrșul 
(mătură de nuiele).

O cînd focul este dc litieră 
și coronament, adică ard și trun
chiuri do arlxiri, atunci se va 
folosi o metodă combinată do 
stingere adică a baterii focu
lui cu tîrșul .și stingerea fo
cului (jarului) prin stropirea 
cu apă sau înăbușirea cu pfl- 
mînt.

ft dacă focul este dc coro
nament (ard arborii în picioare), 
atunci procedeul dc stingere 
este mai greoi : se cerc a se 
crea o zonă dc întrerupere a 
arboretului prin tăierea arbo
rilor din picioare cu virful 
către foc și in felul acesta se 
va crea o zopă pe care focul 
nu se va mai putea propaga.

Sigur că sînt multe și felu
rite metode de stingere a focu
lui în funcție do viteza de pro
pagare și în același timp dc 
speciile arboretului care arde, 
do suprafața po care o întins 
focul precum și de obiectivul 
care trebuie apărat (de exem
plu : o plantație tinără de ră- 
șinoase) etc. Socotim că cele 
citeva măsuri de prevenire șl 
mijloace de lichidare a incen
diilor do pădure po care 
le-am relatat sînt de mare 
necesitate și dc ele trebuie să 
țină cont șl să le aplice ori
care cetățean cinstit, conști
ent do sarcina ce-i revine 
pentru apărarea și dezvoltarea 
economiei naționale.

Ion CANEA 
tehnician Ocolul silvic 

Petroșani

POPICE HANDBAL

Finalizarea competiției 
edilitar-gospodărești

(Urmare din pag. 1)

>or și propunerilor cetățenilor 
spre a le cîștiga încrederea și 
a-i atrage la o activitate ob
ștească cît mai prodigioasă. 
Spre a crea o efervescență 
creatoare în circumscripțiile 
electorale, e comitetele executi
ve ale consiliilor populare au 
deci datoria să sprijine mai 
mult deputății, să asigure ca 
fiecare să devină un factor di
namizator al acțiunilor ob
ștești de înfrumusețare.

Neîndoios, reușita acțiunilor 
gospodărești depinde în mare 
măsură și de contribuția între
prinderilor și instituțiilor. O 
scamă de unități, între care a- 
mintim autobaza D.R.T.A., 
Grupul T.C.M.M., școlile profe
sionale Lupcni și Petroșani, u- 
ncle exploatări miniere, prepa- 
rațiile Petrila și Lupeni. I.E.C. 
Paroșeni, Viscoza Lupcni, 
I.M.T.F. au răspuns obligațiilor 
ce le revin din planul general 
de înfrumusețare. în schimb 
altele, mai ales organizațiile 
comerciale, stația C.F.R., mina 
Dîlja. șantierul I.L.HS. Dă- 
nuțoni au acționat în ritm 
de melc sau chiar de loc 
pentru îndeplinirea obliga
țiilor ce le revin față de ridi
carea gradului urbanistic al 
municipiului. Unitățile presta
toare — I.G.C., I.G.L., S.D.E.E.P.

care prin natura funcției lor, 
sînt datoare să răspundă cu 
promptitudine la chemările con
siliilor populare și ale cetățe
nilor, anul acesta au fost sub 
nivelul cerințelor. Sînt neajun
suri îndeosebi în ceea ce pri
vește salubrizarea orașelor, re
pararea imobilelor, completa
rea cu becuri a rețelei de ilu
minat public. Multe nemulțu
miri se nasc în urma săpătu
rilor ce le face S.D.E.E.P. și 
pe care le lasă apoi denivela
te. Importante obiective au re
venit in cadrul acțiunilor dc 
înfrumusețare și organizațiilor 
U.T.C. însă, deși au fost soli
citate în repetate rinduri, or
ganizațiile U.T.C., mai ales ce
le din Petroșani, au răspuns în 
prea mică măsură solicitărilor.

Pentru a face noi pași înain
te pe linia înfrumusețării lo
calităților municipiului nostru, 
consiliile populare. îndrumate 
de comitetele orășenești de 
partid, să persevereze în acti
vizarea maselor de cetățeni, în 
punerea în stare de alertă a 
tuturor factorilor de răspun
dere, să mobilizeze toate for
țele la realizarea în cel mal 
scurt timp a tuturor obiective
lor cuprinse în angajamentele 
dc întrecere patriotică spre a 
face ca în întimpinarca marii 
sărbători a eliberării, munici
piul minerilor să aibă o înfă
țișare demnă de tradițiile ei 
eroice, de prezentul ei dina
mic !

Cine a pierdut un ffș ?
Pensionarul Hamz Aurel 

s-a prezentat la redacție 
rugîndu-ne să dăm pu
blicității faptul că în ziua 
de D5 mai, între orele 16— 
17, a găsit un ffș bărbă
tesc în dreptul Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani.

Șî invită păgubașul să 
sc prezinte la adresa, stra

da Cuza Vodă nr. 20/a dc 
unde, după cuvenita iden
tificare, își va putea ridi
ca haina pierdută.

Dăm loc cu plăcere în 
coloanele ziarului invitației 
de mai sus — dovadă a 
cinstei ce caracterizează ce
tățeanul zilelor noastre.

Cum sc pot (umpâro garaje 
prefabricate demontabile

în urma unor liolăriri luate 
de Ministerul Comerțului Inte
rior începind cu 20 mai 1969 
toate categoriile de salariați, 
membrii cooperativelor mește
șugărești și pensionarii pot 
cumpăra cu plata în rate arti
cole prefabricate din beton și 
garaje prefabricate demontabi- 
le. Acontul minim pentru pro
dusele din prima categoric, in
diferent de valoarea lor este 

.de 20 la sută, prețul integral

urmînd a fi achitat în cel mult 
12 rate lunare. In cazul gara
jelor prefabricate demontabile 
pentru cele al căror preț este 
pînfl la 4 000 lei acontul mi
nim va fi do 25 la sută restul 
urmînd să fio achitat în cel 
mult 12 rate lunare; pentru 
cele al căror preț depășește 
4 000 lei, acontul minim, este 
de 15 la sută, iar numărul 
maxim do rate de 18.

(Agerpres)

ÎN ATENȚIA VINĂTORILOR
Comitetul Filialei Petroșani a A.G.V.P.S. aduce la cu

noștința membrilor vinători ai filialelor Petroșani și Lupeni 
că ultimul termen de achitare a primei tranșe de cotizație 
(50 la sută) pe anul 1969 este 15 iunie a. c.

Intrucît pînă la această dată un mare număr de vînă- 
tori nu și-au onorat obligațiile financiare față de asocia
ție, Comitetul filialei îi invită pe aceștia să se prezinte în 
cel mai scurt timp la birourile filialelor respective pentru 
a-și achita cotizația restantă, evitând astfel pierderea cali
tății de membru vînător.

Utilajul 
a mai trecut 
un hop

Învinși cu 32 p.d. de Rul
mentul In prima confruntare, 
disputată la Brașov în 11 mal 
R.c., popicarii dc la Utilajul 
Petroșani aveau dc recuperat 
o diferență nu prea marc. Șl 
au recuperat o, luînd totodată 
un avantajKtlc 50 p.d., în fntil- 
nirea retur ce s-a consumat 
duminică po arena „Utilajul'4 
din localitate. Scor final: 4 997 
p.d. la 4 915 p.d. pentru popi
carii din Petroșani. Cu acest 
rezultat, echipa Utilajul s-a 
calificat pentru turul următor 
al campionatului republican dc 
calificare pentru divizia A.

Comportarea bună a pelroșă- 
nenilor la Brașov a făcut ca 
pe parcursul celor 8 ore de 
întrecere de duminică, arena 
Utilajul să devină neîncăpă
toare pentru amatorii sportu
lui cu bila de tcxtolit.

Primii jucători angajați în 
întrecere au fost Iosif Balog 
(Utilajul) și Vasile Orășan (Rul
mentul). Ambii lansează cu 
precizie bilele șl, în final, Ba
log obține Victoria cu 869 p.d. 
la 829 p.d.

Confruntarea perechii a 
doua, A. Gagy (U) — P. Radu 
(R), dă cîștig de cauză brașo
veanului cu 821 p.d. la 802 p.d.

Al treilea echipier petroșă- 
nean, A. Suciu, pierde catego
ric cu 71 p.d. la Gh. Radu (R) 
care, aflat în zi bună, reali
zează 892 p.d. pe lingă cele nu
mai 818 p.d, ale lui Suciu. 
Oaspeții conduceau acum cu 
84 p.d. Stupoare în tabăra lo
cală.

Frunțile sînt descrețite de 
Eugen Gliirciș (U) care îșl în
trece adversarul, pe R. Brutaru 
(R), cu 60 p.d. Rezultat 828 
p.d. la 768 p.d,

O comportare foarte bună 
are și M. Tdrdk (U) care 11 în
vinge pe L. Kiss (R) cu 834 
p.d. la 811 p.d. Oaspeții mai 
au for un singur punct.

Ultima pereche urma a să de
cidă care din cele două echipe 
vor păși în turul al treilea al 
campionatului republican de 
calificare pentru divizia A. A- 
ceastă dificilă misiune a reve
nit lui Z. Albu (U) și I. Gali 
(R). Lupta a fost palpitantă, 
dramatică chiar. După consu
marea celor 200 de bile mix
te, speranțele petroșănenilor 
deveniseră realitate. Zoii, cum 
îi spun partenerii lui Albu, 
avusese o comportare remarca
bilă, propulsîndu-și echipa îna
inte. El l-a întrecut pe brașo
veanul Gali cu’ 845 p.d. la 794 
p.d. Toate aprecierile pentru 
Zoltan Albu. Cu diferența de 
51 p.d. pctroșăncnii i-au ega
lat și depășit, cu 50 p.d. pc co
legii lor dc la Rulmentul Bra
șov. Rezultat final : 4 997 p.d. 
la 4 915 p.d. pentru Utilajul.

B. STAICU

ires iMilălii Caroline dună i de ani
(Urmare din pag. 1)

In anul 184$, anul insurec
ției pragheze împotriva ab
solutismului austriac studen
ții și-au apărat alma ma
ter cu arma în mină împo
triva armatei mult mai puter
nice. In această perioadă, prele
gerile nu se mai țineau în lim
ba latină ci în limba germană 
și limba cehă. După despărțirea 
celor două părți ale universi
tății în anul 1882, marca aulă 
a fost folosită atît do partea 
cehă cît și de cea germană. 
Această situație s-a menținut 
și după înființarea în 1918 a 
statului cehoslovac de sine 
stătător.

Lucrările dc reconstrucție 
au fosb începute înaintea celui 
dc-al doilea război mondial. 
Ele au fost întrerupte de ocu
pația germană în perioada 
1939—1945.

Recent a fost predată univer
sității ultima parte a complexu
lui reconstruit al Carol inum- 
ului, care se compune din 17 
clădiri, printre care și o casă 
mică dc oaspeți. Prima etapă 
a lucrărilor a fost gata în a- 
nul 1948, cu prilejul aniversă
rii a 600 do ani de la înființa
rea universității. Acum a fost 
dată în folosință aripa rectora
tului și celelalte clădiri.

Autorul lucrărilor dc recon
strucții a fost arhitectul Ja
roslav Frăgner. Lucrările s-au 
prelungit mult, mai ales dato
rită faptului că pe parcurs s-au

făcut noi descoperiri. Sub ten
cuială, de pildă, s-au descope
rit tavane pictate din epoca 
lf&hașteriij ferestre gotice astu
pate de zidărie. Noua zidărie 
și ambrazură diferă foarte pu
țin, prin materialul folosit, de 
cea originală. Toate obiectele 
de interior, mobilierul, covoa
rele, modul de iluminare au 
fost alese cu mult gust.

Clădirile sînt folosite de uni
versitate. Publicul are acces nu
mai de două ori pc an. Tar vi
zitele se fac cu ghizi. Universi
tatea Carolina are relații cu 
350 universități din lumea în
treagă. In Caroli num sînt orga
nizate simpozioane și sesiuni 
științifice, la care participă dc- 
obicci și oaspeți de peste ho
tare.

Independenta Sibiu 
a promovat

Pe terenul de handbal de la 
stadionul Jiul din Petroșani 
•-au disputat timp de trei zile 
— 16, 17 și 18 mai a, c. — 
întrecerea uneia din cele patru 
tone ale campionatului republi
can dc calificare pentru di vi
da B la handbal masculin. Au 
fost prezente echipe din orașe 
cu o veche tradiție handbalis
tică (Sibiu, Timișoara, Sighi
șoara), alături dc care a evoluat 
o tânără formație din Tg. Jiu.

întrecerile s-au disputat sis
tem turneu, numai tur, multe 
dintre ele ridieîndu-se la un 
înalt nivel tehnic șl spectacu
lar.

La capătul celor trei zile de 
întreceri, s-a detașat echipa In
dependența Sibiu, cure a cîș-

în divizia B
ligat toate cele trei meciuri 
disputate, obținînd astfel drep
tul ca în viitorul sezon hand
balistic să activeze în campio
nului diviziei B. Pe locurile 
următoare s-nu clasat: Tutunul 
Timișoara — 4 puncte; Meta
lul Sighișoara — 2 puncte; 
C.I.L. Tg. Jiu — 0 puncte.

Iată și rezultatele întâlniri
lor consumate în cele trei zile : 
Prima zi : Independența — 
C.I.L. 24—13; Tutunul — Me
talul 21—20. Ziua a H-a : C.I.L. 
— Metalul 18—25: Independen
ța — Tutunul 20—16. Ziua n 
III-o: Tutunul — C IL. 26—25;
Independența — Metalul 25—17.

Staicu BÂLOI

Oaspeții — handicapați 
de pregătirea fizică

Tercnul „Constructorul'* din 
Hunedoara, acoperit aproape 
în întregime cu apă, a fost gaz
da întâlnirii de handbal dintre 
formațiile Constructorul din 
localitate și Jiul Petrila, con- 
tînd pentru campionatul jude
țean.

început pc o ploaie puterni
că și terminat sub zîmbetelc 
calde ale soarelui de mai, jo
cul a fost foarte plăcut, dis
putat în limitele stricto ale re
gulamentului, meritul revenind 
ambelor formații.

Gazdele încep foarte bine, 
folosesc eficient contraatacul 
— arma de bază prin care au

înscris majoritatea punctelor 
prin Paul, Logofătu, Ncbcla și 
Pleșca — și termină învingă
toare cu scorul de 22—8, la 
pauză 11-2.

Deși învinși la o diferență 
de 14 goluri, oaspeții au dat 
o replică dirză, dar au fost 
vulnerabili în apărare, primind 
Roluri cu multă ușurință. Ei 
s-au dovedit deficitari la ca
pitolul condiție fizică. Dc re
marcat totuși jocul bun al lui 
Ciupală și Beraru.

A condus cu competență ar
bitrul Ion Avram din Deva.

Prof. Ion VLAD 
corespondent

10,00 Limba rusă. Lecția 57 
(reluare).

10.30 Pentru elevi. Consulta
ții la matematică (cla- 
sa • VUI-aL Tenia : 
Probleme recapitulative 
de geometrie-

11,00 Limba spaniolă. Lec
ția 59.

11.30 Monografii contempora
ne. Insularii — film de 
Valentin Munteanii și 
Al. lonescu (reluare).

11.50 Cintă Mireille Mathieu.
12.15 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16,00 Tenis : România — Is

rael din sferturile de fi
nală a Cupei Davis — 
întâlnire de dublu.

17.30 Telex Tv.
17.35 Lanterna magică. Po

vestiri pe malul apei.
17.50 Limba spaniolă. Lecția 

59 (reluare).
18.15 Pentru școlari. Micii 

naturaliști.
18.35 Seară dc balet. Dan

suri din opere.
19.00 Telejurnalul de scară.
19.30 Tele-universitate. Pre

miul Nobel pentru me
dicină — 1968.

20,00 Filmul artistic : „Omul 
pe care-I iubesc" — 
producție a studiourilor 
sovietice.

21.30 Reflector.
21.50 „Mult e dulce și fru

moasă'' — emisiune de 
limbă română.

22,20 Publicitate.
22,25 Film Tv. — „Lume, lu

me". Omagiu Măriei Tu
nase.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

radio
SiMBATA 24 .MAI

PROGRAMUL I :

FOTBAL, DIVIZIA A
Partidele din etapa a 26~a

Campionatul diviziei A la fot
bal continuă duminică cu dis
putarea partidelor din etapa a 
26-a. Cele două jocuri progra
mate în Capitală se vor desfă
șura după următorul program i 
stadionul Republicii, ora 9,10 i 
Progresul București — F. C. 
Argeș; stadionul Dinamo ora 
17,30: Dinamo București — 
U. T. Arad.

In țară se vor disputa urmă
toarele meciuri : Universitatea 
Cluj — A.S.A. Tg. Mureș; Jiul 
Petroșani — Steaua București; 
Crișul Oradea — Petrolul Plo
iești; Universitatea Craiova — 
Rapid București; Politehnica 
Iași — Farul Constanța; Vago
nul Arad — Dinamo Bacău.

(Agerpres)

Atelierul de zonă 

C F. R. Petroșani
ANGAJEAZĂ

IMEDIAT
— LĂCĂTUȘI MONTATOR1 REPARAȚII 

VAGOANE
— LĂCĂTUȘI REPARAȚII UTILAJE
— SCULERI ȘI FORJĂRI
— TÎMPLARI MANUALI
— LUCRĂTORI NECALIFICAȚI
Solicitanții se vor adresa atelierului de zonă 

din stația C.F.R. Petroșani, telefon 1730.
Condiții de angajare : Școala profesională sau 

calificați la locul de muncă.
Cei angajați vor fi încadrați după noul sistem 

de salarizare, îmbunătățit. De asemenea, vor 
beneficia de permise de călătorie pe C.F.R. gra
tuite, pentru ei și membrii familiei, de echipa
ment de protecție și uzură conform normativu
lui, iar cei care sînt din alte localități vor bene
ficia de abonament pe C.F.R. de la domiciliu la 
locul de muncă.

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 10,05 Gin
tă Maria Văduva; 10,15 Piese 
corale; 11,05 Să înțelegem 
muzica I. Melodia — glas al 
naturii. Prezintă conf. univ. 
George Pascu; 11,30 Folclor 
muzical; 12,00 Din melodiile 
lui George Grigoriu; 12,15 
Recital dc operă : Mihail 
Gligor; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,22 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 
14,00 Jocuri populare; 14,10 
Vreau să știu (emisiune de 
știință și tehnică pentru șco
lari); 14,35 Din pilnia gra
mofonului ; lăutarul Oaie Dul- 
cean din Mavrodi n-Teleor- 
man Prezintă Alexandru Ti- 
beriu; 15,00 Automobil club; 
15,20 Cintă Angela Moldo
van; 15,30 Compozitorul sâp- 
tămînii, Wolfgang Amadeus 
Mozart; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16,15 Muzică ușoară de Elly 
Roman: 16,45 Piese corale de 
Sabin Drăgoi; 17,00 Antena 
tineretului; 18,05 Muzică; 
18,35 Varietăți muzicale; 
19,00 Gazeta radio; 20,05 Ta
bleta de scară de Radu Be- 
ligan; 20,10 Vedete ale muzi
cii ușoare : Toni Jones; 20.35 
Pentru magnetofonul dum
neavoastră: 21,20 Cintă for
mația I. Corvi; 21,35 Sport; 
21,45 Muzică ușoară interpre
tată de Anda Călugăroanu; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 22,20 Expres-me- 
lodii; 23.00 Muzică de dans; 
0,03—5J)0 Estrada nocturnă.

□ □□□□
DUMINICA 25 MAI

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață. 
Sfatul medicului.
De strajă patriei.
Matineu duminical pen
tru copii. La șase pași de 
o excursie — emisiune 
concurs.
Ora satului. 
Desene animate.
Concert simfonic : în pro
gram : „Simfonia Haffner" 
de Mozart, Suita „Cocoșul 
de aur" de R'imski Kor
sakov.
Carnet cinematografic. 
Moldovă, mindră grădină- 
A luzi că populară româ
nească interpretată de
orchestra „Trandafir de 
Ia Moldova" din Birlad. 
în chiderea emisiunii 
dimineață.
Realitatea ilustrată - 
misiune magazin.

Sport. Fotbal : Dinamo 
București •— U.T.A. 
Telejurnalul de seară, 
întâlnire cu Walt Disney : 
Albă ca zăpada și cei 
saplc pitici. Peter Pan. 
Sărbătoarea liliacului pe 
plaiurile oltenești — emi

siune folclorică.
Temă cu cariațiuni „Ro-

MARȚI 27 MAI VINERI 30 MAI
5810,00

10.30

LUNI 26 MAI JOI 29 MAI
Telex TV. SiMBATA 31 MAI11,00Biblio-

Lecția17,50
22,10

școlari18,15
22,30

12,15 de

17,30
17,3522,05

22,20
23,00 17.50

18,15

11,30
11.50

peliculă, 
de noapte.

21.35
21,55

22,20
22,25
22,45 ........... __ ___
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL H :

6,10 Ritmurile dimineții; 
6,45 Cîntcce și jocuri; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei; 
7,10 Valsuri, polci, marșuri; 
7,30 Muzică ușoară; 7,45 In
terpret! dc muzică populară: 
Benonc’ Sinulescu și Nelu 
Stan; 8,25 Muzică dc balet 
de Laurcnțiu Profota, Gabriel 
Piernc, Dc Falia; 10,25 Voci, 
orchestre, melodii; 11,00 Din 
comoara folclorului nostru; 
11,50 Cîntece de Gheorghe 
Danga; 13.00 Emisiunea do 
divertisment muzical „De la 
1 la 5*; 17,10 Viața de con
cert a Capitalei; 18,00 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 18,30 Oameni dc seamă; 
19,00 Pagini corale de mare 
popularitate; 19,50 Muzică 
din opereta „Boccaccio* de 
Supp6; 20,20 Melodii lirice; 
22,40 Romanțe; 23,45 Muzi
că ușoară interpretată de De
nise Constantinescu; 0,02— 
1,00 Concert Schumann.

de

— c-

meo și Julieta" montaj 
muzical — literar — co
regrafic.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport
închiderea emisiunii.

17.30
17,35 Lumea copiilor, 

teca Iui Așchiuță. 
Limba franceză .
60.
Pentru pionieri și 
Ex-Terra '69.
Muzică interpretată de 
corul ansamblului „Cio- 
cîrlia".
Ateneul tineretului. 
Telejurnalul de seară. 
Roman foileton. Lunga 
vară fierbinte (IV) după 
William Faulkner. 
Cronica muzicală.
„Steaua fără nume", 
mlsiune-concurs de 
câ ușoară. 
Deși iu.
Publicitate.
Cadran — 
actualitate
Gong — cronica dramati
că.
Telejurnalul dț noapte, 
închiderea emisiunii.

18,45

19,00
19.30
20,00

20,50 
21,05

22.05
22,10

22,30

22,50
23.00

Prezintă

E- 
muzi- 

Dan

deemisiune 
internațională.

22.45
23.05
23.15

10,00

10,30

Telex TV.
Ecranul cu păpuși : „Rică 
lepurică".
Limba engleză. Lecția 59. 
Pentru pionieri și școlari. 
Detectivi prin... telescop. 
„Cind aud cucul cîntind". 
Din lumea științei. Cen
tre științifice — Cluj. 
Telejurnalul de seară. 
Seară de teatru.
Prim plan. F. Brunea- 
Fox.
Itinerar european. Cesar 
și mitologia mașinii. 
Un vals de Strauss.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

calatorii geografice. Ima
gini din Sudan.
Dialog cu telespectatorii. 
Cărți și autori.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

16.30

17.00

MIERCURI 28 MAI

Limba franceză. Lecția 
60 (reluare).
Limba engleză. Lecția 59 
(reluare).
Ce ați dori să revedeți? 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Limba germanfl. Lecția 
57.
Fol bal. Una din semifi
nalele Cupei României. 
Tribuna economică.

PENTRU 
SĂPTAMÎNA

PENTRU*
SAPTAMINA

Limba germană. Lecția 
57 (reluare).
Pentru elevi. Consultații la 
fizică.

1,00 Ce ați dori să revedeți ?
12.15 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,30 Telex TV.
17,35 Lumea copiilor. întâlnire 

cu delfinii.
17,50 Limba rusă. Lecția 58.
18.15 Studioul pionierilor.
18,40

Limba rusă. Lecția 
(reluare).
Pentru elevi. Consultații 
Ia limba română clasa a 
XH-a. Tema: Universul 
liric în creația arghezia
nă.
Limba spaniolă. Lecția 
60.
Monografii contemporane. 
„Rapsodia florilor" — e- 
misiune muzical-coregrafi- 
că de Paul Urnnizescu. 
închiderea emisiunii 
dimineață. 
Telex TV.

Reflector. Ancheta TV. 
Mult e dulce și frumoa
să. Emisiune 
mână.
Publicitate.
Varietăți pe 
Telejurnalul

filme

19,00

19,00
19.15 “Trepte spre finala.
19,30 Telejurnalul de seară.

VIITOARE
20,00 Tele-cinemateca. Rapso

dia diabolică — „Alexan
der’s Ragtime Band**.' 

21,45 Reflector. Pe urmele 
misiunilor transmise.

22,00 Teleglob — emisiune

19.30
20,00
21.30
21,50
22.10
22,15

e-

de

22.15 
23.00 
23,10

Un interpret îndrăgit : 
Ion Dolănescu.
Cronica ideilor. Sensurile 
revoluției ștîințifico-tclini- 
ce.
Telejurnalul de seară. 
Seară de operetă. 
Avanpremieră. 
Transfocator.
Publicitate.
Film TV. De la popor 
popor.
Arte frumoase. 
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

la

17.30
17.35 Lanterna magică.
17,50 Limba spaniolă. Lecția 

60 (reluare).
18,15 Pentru școlari. Să ne cu

noaștem patria.
18.35 Contrapunct. Emisiune 

muzicala.
19,00 Tele-universitatea. Ciclul 

Viața (I). Miracolul pro- 
toplasmei. Emisiune inau
gurală.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic Gioconda fă

ră surîs — o producție a 
studioului cinematografic 
„București".

13,00-15,30 Campionatul euro
pean de box. Transmisiu- 
ne de la Patinoarul „23 
August".
Telex TV.
Lumea copiilor la... circ. 
Pentru tineretul școlar. 
Monografii contemporane. 
Deva — 700. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
O oră cu Alfred Hitc
hcock. O crimă neobiș
nuită.
Seară de romanțe cu Do
rina Drăghici.
Publicitate.
Melodii de muzică ușoa
ră hindi. Cintă Narghita. 
Telejurnalul de noapte. 
Aspecte de la campiona
tul european de box (în
registrare).
închiderea emisiunii.

SI.MBAtA 24 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Un om pentru eterni
tate; Republica: Cuțitul in 
apă; LONEA — 7 Noiem
brie : Trei grăsuni; Minerul : 
Veșnicul întârziat; VULCAN : 
Suflete tari, seria I și II; 
LUPENI — Cultural : Apoi, 
s-a născut legenda.

19,30 
20,00 
21,00

21,50

22,10
22.15

22,40

23,30

remea
Stația meteorologică din 

Petroșani ne-a comunicat că 
temperatura maximă, la Pe
troșani, a fost de plus 16 gra
de, iar la Paring dc plus 9 
grade.

PENTRU URMĂTOAREI E 
24 DE ORE : Vremea se a- 
mcliorează treptat. Tempera
tura in ușoară creștere. Vint 
slab din sectorul sudic.
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VINERI 23 MAI 1909

Despre
un caz
dc
recidwa
care 
trebuie
curmat

Clmi Întreprinde rea de In
dustrie locală o deschis Cea 
dc-a doua carieră de piabă 
brută — Molera — o mul în 
\ edcrc. lârâ doar și poate, 
nc\ oin stringentă o Grupului 
dc șantiere nl întreprinderii 
dc lucrări hidrotehnice de un 
asemenea malcrial, pentru In- 
digin^a Uului la Dcnufoni,

:pr

yflc ? f
Uimcle 
tul tu- 

Ind in data dc 13, 
'U cele 4 „Talre" 

puse la dispon'tic și cu elec
tivul existent de 12 oameni 
s-a reali ’al 7ilrdc o produc
ție de 160—170 tone. Inceplnd 
cu 7 lua dc 15. cu cca. 20 ric 
oameni (s-au mai angajat ul
terior) s-a obținui. In medic, 
50_n0 tone t? 1) Cauza dere
glării ..mecanismului" care a- 
meninfă îndeplinirea planului 
(4 000 tone lunar) nu-i greu 
de depistat • S.U.C.T. a trimis 
la cariere doar 2—3 basculan
te ..Buceai" I Si nu-i pentru 
prima oară : si In aprilie, si în 
marile, si anul trecut lucru
rile s-au Ini Implat similar, dar 
narcă niciodată acestea n-au 
fost „întinse" pc o perioadă 
așa dc lungă.„

Si ..baiul marc" nu se re
duce doar la atît : șoferii vin 
Urziți, pe la 9—10 și toii o 
dată, iar tn Jurul orei 13 se 
retrag... conștiincioși la ma
să. Deb 1 Tabielu-i tabiet..

Dar sd nu ne lungim prea 
mul!. In momentul dc fată, 
directorul general al T.L.H.S. 
— aflat în județ — a promis 
că situația va ii remediată. Si 
credem, câ și anul trecui s-a 
Intimplat la fel. Ceea ce su
pără inso mai mult este fap
tul că dirijarea „apelor" pc 
„albia" bună nu se face decît 
cu intervenția forului tutelar... 
Oare conducerea Grupului de 
șantiere al l.L.H.S. (director 
ing Stei an Nicol au) nu poate 
determina colectivul S.U.C.T. 
din subordine — fără „ajuto
rul" din afară — să-și îndepli
nească sarcinile ce-i revin, să 
facă ordine categorică în a- 
ceastă direcție ? Altfel s-ar 
putea reactualiza proverbul 
cu intratul la... apă I ’

T. Mt'LLER

4004145 transmite
Intr-adevăr așa este. Dc cî

teva luni sutele de unități fe
roviare principale din țară — 
triaje, depouri, stații de călă
tori și mărfuri, revizii de va
goane — sînt deservite cu da
te de o deosebită importanță 
tehnico-economică de 4004/45. 
Nu este altceva decît simbolul 
sistemului tehnic de lucru a- 
doptat de Centrul de calcul e- 
lectronic feroviar, înființat re
cent în apropierea Palatului Căi
lor Ferate Române. Vizilînd a- 
cest centru de aplicare a cuce
ririlor de marc prestigiu ale 
științei vei constata că atmos
fera de muncă intensă a mul
tor frunți asudate din birourile 
de mișcare ale unităților C.F.R. 
a fost preluată intr-un mod 
admirabil de acest creier elec
tronic. Și încă ceva despre at
mosferă. în zumzetul aproape 
imperceptibil al instalațiilor, al 
imensității de cifre care sc pe
rindă sub forma unor „materii 
prime sau produse semifinite 
invizibile" observi lesne că 
fitil inginerii cit și arhitecții 
noștri s-au străduit și au reu
șit să realizeze o construcție 
care să permită desfășurarea 
în condiții optime a tuturor 
proceselor extrem de compli
cate de aici.

Sint fără îndoială procese 
foarte complicate pentru cei 
care nu sint inițiați în tainele 
noii meserii. O meserie din
tre acelea denumite pc drept 
cu viat — de extindere inesti
mabilă a capacității intelec
tuale a omului. în scopul elu
cidării unor probleme legate 
de importanța acestei acțiuni, 
de introducere a progresului 
tehnic, de organizare și func
ționare a centrului, directorul 
său, inginerul Marius Mareș, 
ne-a făcut o serie de precizări 
preț ioase.

Mai Intii, 
subliniat că 
sistemul de 
analitice pe 
matematicii c formează un lim-

interlocutorul, a 
în zilele de astăzi 
notații sintetice și 
care îl reprezintă

timp 
în

Ori do cîle ori c nwsart o 
comparație pentru a no mă
sura forțele do astăzi cu cele 
din trecut recurgem la < ifre, 
la date st Miști.» Rozullalelc, 
obținute printr-o simplă împăr
țire sint edilicatoarc ca să 
marcăm in timp avîntul cc 
nosa însoțit în permanenta 
noastră încordare, in n» stăvi
lită sete ile a trăi prin mun
că. cu frenezie, în n»-răhrlarea 
de a rnlrțc acele esențe lari 
și persistente numite satisfac
ții. In spatele cifrelor, întot- 
iloaiins reci si Insuficient dv 
•jT^ilosro, se ascunde, tnsl, cu 
modestie omul, făuritorul bunu
rilor materialo și spirituale, o- 
mul, conglomerat dc știință și 
fantorio. dc visuri și pasiuni. 
Minorul, unul din milioanele 
dc oameni prozonți |>r frontu
rile Industriei, rămîno. in a-, 
dineul firii, un maro explora- 
t-or al logățiilor pămîntului. 
Si. ariene ooWparații am face, 
oricum nm încerca să găsim 
un echivalent în cifre caro să 
exprime elocvent, dinamica a- 

MINA URICANI
în fața unor

exigențe majore
vintului pc care l-a cunoscut 
munca acestuia, pasiunea lui 
pentru valorificarea subsolului, 
încercăm un sentiment do ne
putință. Cifrele sînt insufi
ciente...

Din înfruntarea ce arc loc 
zi de zi cu roca, minerii au 
împrumutat pentru .totdeauna 
ceva din duritatea ei. Pe fețele 
acestora poți citi ca într-o carte 
d -schisă sentimentele ce le în
cearcă de obicei învingătorii 
după o întrecere acerbă. Mîinile 
bătucite îți vorbesc despre în
cleștarea lor pe minerul cald 
al ciocanului de abataj sau 
al perforatorului, care, de la 
un schimb la altul, nu are 
timp să se răcească. Iar gîn- 
durile, ei bine, gîndurile lor 
trădează omul cu adevărat pa
sionat pentru o meserie, pasiu
ne moștenită din tată-n fiu; tră
dează omul încercat în fața vie
ții, puțind da oricînd, și ori
cui, un sfat chibzuit, o pova- 
ță, o pildă, un îndemn.

Acesta e — deși nu pretin
dem că am descoperit singurele 
cuvinte prin care poate fi des
cris — portretul minerului de 
la Uricani. Ca și din alte loca
lități ale bazinului, de altfel. 
Spirit acid, în veșnică frămîn- 
tare, qare-și măsoară timpul 
după un metronom neobișnuit, 
acela al vagonetelor culbutate, 
permanență zilnică a muncii 
în subteran. Fire tăcută — ați 
observat tăcerea copleșitoare 
ce-i însoțește, în colivie, iar 
apoi pe galerii și suitori pînă 
la locul de muncă ? — dar ca
pabilă de o critică corosivă, a- 
tunci cînd vreunul din ei a 
greșit, a călcat consemnele 
muncii de miner. Atunci cînd 
datorită unor astfel de încăl
cări, brigada, zona sau exploa- 

baj de valoare universală, fără 
de care ar fi dc neconceput 
progresul în toate 
mentele economiei, 
al transporturilor.
ciberneticii și ansamblurilor e- 
lectronice de calcul oferă mari 
posibilități de îmbunătățire a 
proceselor tehnologice specifice 
căilor ferate. Calculatoarele o- 
lectronice reprezintă deci mij
locul cel mai indicat pentru 
luarea unor hotărîri, controlul 
și conducerea permanentă a 
acestor procese. Amintim că 
în momentul dc față aceste 
procese sint caracterizate prin- 
tr-un trafic anual de 300 mi
lioane dc călători și 250 mi
lioane tone de mărfuri. Cifrele 
dc față reprezintă un spor im
presionant față de acum două- 
trei decenii. Sînt magistrale 
feroviare pe care trenurile cir
culă zilnic unul după altul, la 
un interval de numai cîteva 
minute. A devenit de mult 
timp de domeniul istoriei ex
presia încetățenită ..trenul de 
zi și cel de noapte".

Toate aceste aspecte au stat 
la baza elaborării profilului 
sarcinilor actuale și de pers
pectivă alo centrului nostru. 
Matematicienii, economiștii și 
inginerii din sectoarele compo
nente alo centrului, respectiv 
de la programare, analize eco
nomice, calcul electronic, per
forare și verificarea operațiu
nilor, au dobîndit într-un timp 
foarte scurt o experiență meri
torie, in rezolvarea unor proble
me majore. Printre acestea fi
gurează cele de dirijare a va
goanelor goale, stabilirea taxe
lor percepute în traficul inter
național. variantele optime ale 
planului dc formare a trenuri
lor și elaborarea graficelor de 
circulație. Este numai un înce
put. în etapele următoare 1971- 
1975 și 1976-1980 se va trece la 
soluționarea pe această cale și 
a evidenței centralizate a par
cului de vagoane și locomo
tive, evidenței gestiunii stocu-

comparti- 
inclusiv 

Aplicarea

QDB 

tarea cunoaște un in 
menea celui de aslăz

Ase-

Cauze obiective
și subiective

De fapt, nu se știe cum a 
început. Pe neobservate, in co
lectiv s-a infillrat o notă dc 
indisciplină care aduce descr- 
vkii minei. Pierd» rile de pro

se țin lanț însumate 
începutul anului, acestea, 
martie, au depășit cifra 

dc 2500 tone dc cărbune^ ecou 
cc do fapt înseamnă doar pre
liminarul minei din patrii 
schimburi. In prima lună a tri
mestrului 1T, una din Jtone n 
mai pierdut 1 718 tone, cealaltă 
i-a compensat minusul, depă- 
șindu-și sarcinile dc plan cu 
1 758 tone, pentru ea In lunn 
mai, într-o singură zi — 4 mai 
— să se înregistreze pe exploa
tare un minus de 306 tone; în 
ziua următoare o altă pierdere 

cu rămîneri în urmă

această întrebare l-am «Hal din 
analiza t fii luată recent de că
ite un «tfoctiv ai Centra lot căr- 
bundui, asupra cauzelor rftrfiî- 
•ncrii în urmă la mina Urbani. 

Datorită organizării nroores- 
punzfttoare a fronturilor dc lu
cru in blocul I, zona T, precum 
șl daturi!* nvcxcculării la timp 
a unor lu< rări do întreținere, 
s-a ajuns la acceplarca unor 

■ soluții provizorii oii implicații 
ncșwitivr asupra lucrărilor de 
pregătire, exploatare șl trans
port Astfel, ca urmare a ră- 
mlncrii în urmă a exploatării 
straielor do cărbune din aba
tajele 1, 2 și 3. lucrările Re 
prorălire au intrat în presiune, 
vm ce in prezent impune exe
cutarea unor noi lucrări, doter- 
ndnind scoatere* temporară din 
producție r» acestor abataje si 
crearea unor noi trasee de 
transport, de lungime mai maro, 

necesită un număr do 
transportoare sporit.

In perimetrul abatajelor fron
tale nr. 11 și 12, ea o conse
cință a noinlreținorii căilor de

de 400 tone. In sfirșit, pînă la 
data do 18 mai zona I acumu
lează un minus (față de planul 
acestei luni) de 1 846 tone, iar 
zona a Il-a se înscrie, dc ase
menea, 
de 732 tone.

Fără îndoială că la această 
situație au concurat și cauze 
obiective. Greutățile fntîmpina- 
te de minori din pricina lem
nului verde se resimt încă, pe 
alocuri. Lipsa unor piese de 
schimb, strict necesare funcțio
nării transportoarelor, dc ase
menea,. creează dificultăți în 
procesul de producție. Dar, prin
cipalele cauz.e sînt totuși de 
natură subiectivă.

Absențele nemotivate, abate
rile de la disciplină, determi
nă cele mai mari stagnări în 
muncă. Bunăoară, din neaten
ția unui artificier (Georgică 
Ton de la zona I care a încăr
cat găurile de pușcare cu ex
ploziv, fără să controleze pre
zența motanului) un abataj a 
fost oprit pentru mai mult de 
24 dc ore. Avariile intervenite 
din aceeași neatenție -la suito
rul unui ax colector, au între
rupt și ele ciclul de producție, 
în numai două schimburi pier- 
zîndu-sc peste 400 tone dc căr
bune Toate aceste stagnări nu 
ar fi trebuit să se producă în- 
trucît mina — după cum ni s-a 
relatat do către conducerea 
tehnică, și așa a întîmpinat ne
ajunsuri datorită experimentării 
unor noi metode dc exploatare 
unde pentru început, dat fiind 
f.'~a experimentală în care se 
aflau, s-au obținut randamente 
scăzute.

Soluții provizorii
cu implicații 
definitive

transport, s-a renunțat la me
toda de exploatare cu abataje 
frontale în favoarea abatajelor 
cameră, cu o capacitate de pro
ducție mult redusă. Lucrările 
de pregătire de la orizontul 
500 din blocul IV s-au execu
tat într-o ordine necorespun- 
zâtoare, nepregătindu-se abata
jul care condiționează punerea 
în exploatare a zăcămîntului, 
imobilizîndu-se astfel un nu
măr de șase transportoare cu 
raclele.

La toate acestea se adaugă 
și alte neajunsuri ce țin mai 
mult de stimularea brigăzilor. 
Bunăoară, ca urmare a depăși
rii conținutului de cenușă cu 
3 puncte, producția exploatării 
a fost redusă cu 11 683 tone în 
primele patru luni ale anului. 
Prin neaplicarca corectă a pe
nalizărilor pentru neîncadrarca 
în calitate (producția robutată 
este repartizată pe brigăzi pro- • 
porțional cu realizările acesto
ra), s-a creat o neconcordanț^ 
între producția netă a minei și 
cea efectiv plătită brigăzilor. 
Astfel, îrî luna aprilie, mina a 
fost penalizată cu 1 474 tone, 
iar brigăzile cu... 3 836 tone de 
cărbune.

Astfel, prin ncorganizaroa lo
curilor de muncă, prin reali
zarea unui coeficient de pre-

Cum s-a ajuns insă la meto
dele de exploatare experimen
tale ? Un răspuns edificator la 

rilor, precum și a rezervării lo
curilor la tronurile do călă
tori.

O problemă dc o deosebită 
importanță a fost achiziționa
rea dc echipament tehnic. In 
această privință s-a avut în 
vedere stadiul pc plan mon
dial care se reflectă prin apa
riția celei de-a treia generații 
de calculatoare electronice. Ast
fel, analizîndu-sc caracteristi
cile superioare ale echipamen
tului electronic din cea de-a 
trria generație, ansamblul con
dițiilor cuprinse în ofertele 
diferitelor firme străine, s-a 
ajuns la alegerea celei mai a- 
vanlajoasc instalații pentru re
țeaua căilor ferate din țara 
noastră. Actualul calculator es
te conectat direct la o rețea 
telex de transmitere a datelor 
către unitățile feroviare și poa
te efectua o gamă largă dc o- 
porațiuni. O varietate imensă 
dc probleme își găsesc și își 
vor găsi astfel un răspuns si
gur și rapid.

în încheiere, directorul Cen
trului ne-a declarat: Colecti
vul nostru de specialiști își 
concentrează atenția pentru re
zolvarea unor probleme caro 
au drept scop o mai bună or
ganizare a sutelor do stații, 
depouri și revizii C.F.R., des
fășurarea în condiții optime 
a traficului trenurilor de călă-* 
tori și mărfuri, reducerea sim- 
ti<n- a imobilizării unor va- 
Ir—- rosuj-sp umane, a pro
movării tot mai susținute a 
cercetării științifice și tehnolo
gice. Se poate pune desigur o 
întrebare referitoare la durata 
de recuperare a acestei inves
tiții. Atît organele de execuție 
cît și noi. beneficiarii, apreciem 
că prin economii, care au și 
început să fie Înregistrate, chel
tuielile destinate pentru cons
trucția acestui obiectiv vor fi 
acoperite în 
Criteriul de 
maximă.

numai cîțiva ani. 
bază : eficiența

Gh. AGIL La începutul lunii ianuarie a. 
roșu" despre starea de degradare 
Vladimircscu Lupeni.
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rență cu mult sub cel planifi
cat (repausurile in timpul săp- 
fămtnii sc lan fără a se res
pecta o planificare judicioasă, 
ceea ce duce In descomplctarea 
brigăzilor pentru întreaga săp- 
tămînă), prin nenumăratele ab
sențe nemotivate și abateri dc 
la disciplină, tratate cu indul
gență, sa ajuns la un rnimrt 
dc producție de» 
tone de cărbune, 
în condițiile cînd 
de producție a minei. dU|>A li
nia dc front existentă, este su- 
jxrioară sarcinilor do plan, cu 
IV la sută (In luna mai linia 
de front asigura realizarea n- 
nr( produeții eu 10IW tone 
de cărbune peste cea planiti- 
oală)

Victoriile se apari 
cu,,armele" în mlini
Cu exigentă

Recuperezi într-o zi
și pierzi
în celelalte șase

Dar minerii ? Comuniștii de 
nici ? Să fi uitat oan? de fru
moasele lor realizări obținute 
în anii trecuți ? Dc faptul < ă 
aici, la Uricani, s-au obținut în
totdeauna colo mai mari ran
damente în cărbune din Va
lea Jiului ? Nn ! Astfel de ran
damente sporite se obțin și as
tăzi, mineri ca acei din brigă
zile lui Neagu sau Spiridon 
depășind cu aproape o tonă 
randamentul planificat. Chiar și 
randamentul obținut pc exploa
tare este sporit, -dovedind că 
întregul colectiv știe să se mo
bilizeze. Este cazul, desigur, 
să amintim do realul aport pc 
care, cu puțin timp în urmă 
l-au adus minei muncitori ca 
Aurel Cristca, Mihai Kovacs, 
Victor Moraru, Marin Udroiu, 
de la sectorul electromecanic, 
Gheorghe Urban. Ilie Duțâ, 
Petre Hîrșovcanu, de Ia secto
rul de transport și alți colegi 
de-ai lor, care atunci cînd in
teresele colective au cerut-o, 
au răspuns prompt chemării 
conducerii minei, cxecutînd în 
timpul lor liber un însemnat 
volum de lucrări în subteran. 
Dar din cauza unora ca Pop Ti- 
beriu. renumit prin nemotivatele 
cc le face, Mihai Simo, Iul.iu Ba- 
boș. Gheorghe Ghicioiu, caro nu 
au tragere de inimă pentru me
seria ce o profesează, fiind mai 
mult navetiști de la un loc de 
muncă la altul, do la o între
prindere la alta, din cauza u- 
nor maiștri care nu asigură 
brigăzilor o asistență tehnică 
Corespunzătoare, cc sc dove
desc a fi rămași în urmă chiar 
față de unii șefi de brigăzi, 
întregul colectiv al minei, su*- 
feră.

Acest colectiv sc află în pre
zent în impas. Soluția pentru 
a Ieși cu bine la 
ne îngăduim să o 
xigență. Exigență 
conducerii pentru 
disciplinei atît de necesară pro
cesului de producție, pentru re
ducerea nemotivatclor. Exigen
ță din partea minerilor față do 
datoria ce o au pentru recu
perarea neîntîrziată a rămîne- 
rilor în urmă, pentru îndepli
nirea în întregime a angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă. Numai astfel pot li 
apărate succesele cu care ani 
în șir mina Uricani s-a situat 
întfe primele din bazin. Cu 
armele în mînă. Cu exigență.

Qtoidăți editoriaLe
A). Piru — PANORAMA DECENIULUI LITERAR ROMA

NESC 1940—1950, E. L.
Autorul încearcă să realizeze, după propria-i mărtu
rie, „un tablou al literaturii românești dintre 1940— 
1950 pe cit posibil complet, adică al poeziei, drama
turgiei și criticii și în toată diversitatea scriitorilor".

Carlos Fuentes — MOARTEA LUI ARTEMIO CRUZ, E.L.U. 
In românește dc Venera Mihudana Dimulescu. Cu- 
vînt înainte și revizia traducerii Paul Alexandru 
Georgescu.
Romanul înfățișează o tulburătoare evocare a Mexi
cului- contemporan prin fabuloasa prismă a unui per
sonaj care, in pragul morții, își revede filmul dra
maticei sale existențe de om bogat, rapace și puter
nic, totul relatat intr-o manieră de amplă trăsătură 
proustiană.

V. Em. Galan — HRAMUL SFÎNTULUI NU, E. L.
Acțiunea se constituie pe baza scrisorilor cîtorva oa
meni, fiecare cu perspectiva și felul său de a gîndi, 
privind aceeași persoană, pe care, caractcrizînd-o, fie
care se caracterizează și pe sine.

Mary McCarthy — MARGARET SARGENT ȘI LUMEA
EI, E.L.U. In românește de 'Garina Stănescu.
Roman aparținînd unui reprezentant al curentului 
„tinerii furioși", din literatura engleză. Autorul sati
rizează convenționalismul, conformismul și falsa res
pectabilitate a burgheziei britanice.

Autobuzul nr. 31 Hd. 1640 
nu oprește în stația Sălătruc

Tn ziua de 13 mai a.c., orele 20,20, un grup de 14 mun
citori ne întorceam spre casă cu autobuzul nr. 31 HD 1640 al 
întreprinderii de gospodărie comunală, care circulă pe dis
tanța Petroșani — Aninoasa.

Locuind cu toții în apropiere, am anunțat-o pc taxatoarea 
Nagy Trina că dorim să coborîm în stația „Sălătruc". Taxa
toarea la rindul ei, a comunicat conducătorului auto — al că
rui nume nu l-am. putut afla — că ,,la Sălătruc coboară". Cu 
toate acestea autobuzul nu a fost oprit decît în stația „Școala 
Surduc“ de unde, după o zi de muncă, am fost novoiți să nc 
reîntoarcem acasă pe jos.

Nu este primul caz cînd conducătorul auto în cauză nu 
a oprit la stația „Sălătruc" pentru urcarea și coborirca călă
torilor. Ca urmare, în mai multe zile am rămas în stație fără 
a putea lua autobuzul spre Petroșani. Noi de o lună de zile 
li tot atragem atenția asupra obligației de a opri în stația care 
nc interesează dar el nu vede, nu aude.

Constantin V. GOIA
strada Sălătruc nr. 133, Petroșani

Promisiuni da, rezolvare ba

Scrisori de la cititori

c, am sesizat ziarul „Steagul 
a blocului G. din strada T.

„suprafață", 
numim... c- 
din partea 
impunerea

Pentru
înfrumu-
secarea

FOTOGRAFIA

Emil TETILEANU 
învățător, Lupeni

cronică a vieții

Prof ițind de zilele dc pri
măvară frumoase, elevii din 
Lupeni au început, sub în
drumarea dascălilor lor, o 
binevenită acțiune de cură
țire și înfrumusețare q in
cintei școlilor.

O grijă deosebită pentru 
împodobirea spațiilor verzi 
din zona Școlii generale nr. 
3 din Lupeni manifestă 
prof. Caceu Radu și Cor- 
noiu «Nicolae care au plan
tat cu elevii lor 80 de mă
ceși, aduși cu ocazia excur
siilor în Represiunea Obo- 
roca. Majoritatea acestor 
rugi sălbatici .au fost altoiți 
de prof. Szdcs Enteric cu 
trandafiri de diferite spe
cii din localitate. Prin gri
ja conducerii școlii, respec
tiv a tovarășului director 
Cotcseu Ion, au fost procu
rați- 50 dc trandafiri pitici 
din Arad, care au fost plan
tați în zona verde- din fața 
școlii.

Tot pentru împodobirea 
spațiilor verzi din jurul șco
lii s-au confecționat un nu
măr dc 10 bănci cu picioare 
do ciment fixate în pămînt. 
Pe măsură ce timpul va fi 
favorabil. se vor planta și 
alte flori și se vor mări 
spațiile verzi. Pînă acum 
s-au efectuat 960 do oro 
muncă patriotică cu elevii 
din clasele a V-a, a Vl-a și 
a VH-a care au contribuit 
la amenajarea parcului șco
lii. Dc menționat faptul că 
școala nu este închisă cu 
gard, dar felul cum spațiile 
verzi sînt amenajate de co
pii și cadrele didactice, im
pune cetățenilor obligația 
dc a respecta munca lor și 
a circula pc trotuare și nu 
pe scurtături. „

Cele relatate redacției au fost cercetate dc către con
ducerea întreprinderii de gospodărie locativă Petroșani care, 
confirmînd justețea sesizării, a recunoscut necesitatea refacerii 
teraselor și burlanelor dc scurgerea apei ale blocului in ches
tiune, pentru care lucrările au fost prevăzute in planul de re
parații curente pe anul 1969 al Sectorului T.G.L. Lupeni.

Cu toate acestea, pînă in prezent nu s-a făcut insă nimic 
în vederea reparațiilor promise.

Este adevărat că Sectorul I.G.L. Lupeni a depozitat în spa
tele blocului, probabil pentru refacerea teraselor, o însemnată 
cantitate de nisip. Dar se vede că între timp cei interesați s-au 
răzgindit, deoarece acum nisipul este ridicat și transportat cu 
camioanele în altă parte. Din cauză că nici in problema re
facerii sistemului dc Scurgere a apelor de ploaie nu s-a făcut 
nimic, infiltrațiile de apă în apartamente apar într-o măsură 
tot mai mare, spre nemulțumirea locatarilor blocului.

Ion ANDREI,
strada T. Vladimircscu nr. 86

Lupeni

N. R. Cititorul nostru arc deplină dreptate. Tată ce ne comu
nică — între altele — conducerea I.G.L. Petroșani cu adresa nr. 
322 din 19 ianuarie a.c. in urma primei sesizări a cititorului I. 

’Andrei : „Avind in vedere urgența lucrărilor, s-a dispus ca 
acelea să fie executate imediat ce timpul va permite și dacă 
este posibil chiar In trimestrul I al anului 1969, lucru cunos
cut de către conducerea Sectorului I.G.L. Lupeni".

Astăzi cînd lumea este asaltată de fluxul do imagini, 
autenticitatea reprezentării evenimentului, facultatea sa 
extraordinară de multiplicai-»- fac din fotografic o iradiantă 
cronică .a vieții și actualității. Și acest adevăr il demon
strează pc deplin actuala ediție a celui dc-al 7-lea Salon 
internațional de artă fotografică. Căci dintre cele peste 
1 100 de lucrări alb-ncgru și color, selecționate pentru sa
lon din cele peste 11 000 trimise de artiști din 52 de țări 
ale lumii, sint foarte numeroase fotografiile caf<\ r< alizale 
în țx-hnicj și maniere diferite, abordind o tematică cu un 
amplu registru, dovedesc largile posibilități de care dispune 
arta fotografici în transcrierea realității. Viața trepidantă a 
marilor orașe, așa cum e sugerată do fotografia brazilianu
lui Joao Fillio Nave, omul aSoriindu-și puterea do fier a 
macaralelor în montarea unor conducte gigant din lucra
rea belgianului Alfred de.Grove, veselia dezlănțuită a co
piilor în jocurile lor nevinovate din compoziția lui Horst 
Bohme din R. D. Germană, strînsa îmbrățișare a mamei și 
copilului în fotografia lui Nikolajs Brivlauks din U.R.S.S. 
sînt numai cîteva din fotografiile in care munca și viața 
sînt Surprinse îh diferitele lor ipdsta,zc. Și in multe din 
lucrările expuse este prezent omul; omul in toate etapele 
vieții : copil, ca „Gavroche" din lucrarea lui Tadeusz Ko
walski din Polonia sau „Petruța" italianului Roiu.to Vignoli, 
tinăra cu ochii mari deschiși spre viitor a lui Bertalan Barta 
din Ungaria sau „Monica" finlandezului Takala Antero cu 
figura de.Mona Lisă ginditoare, chipul brăzdat de suferință 
al femeii văzute de norvegianul John Charles Jensen.

Peisajul, portretul, reportajul, eseul, toate genurile fo
tografice sint reprezentate pe panourile expoziției. Și în 
aproape toate -aceste compartimente fotografia românească 
și-a cîștigat un loc de prestigiu, participarea fotografilor 
noștri — amatori și profesioniști — fiind de la un salon 
la altul în continuu progres. Sint printre aceștia .veterani" 
ai fotografici, alături de nume care apar pentru prima dată 
intr-o manifestare internațibnală. De altfel această mani
festare, intrată in competiția marilor expoziții .mondiale do 
artă fotografică, însemnează de fiecare dată un prilej bine
venit pentru artiștii noștri fotografi do a-și spori măiestria, 
de a crea noi lucrări care să reprezinte expresiv și emo
ționant armonia, inegalabilele frumuseți ale României. Și. 
reușitele nu lipsesc. Dacă ar fi să cităm numai lucrările 
premiate, și așa ar exista destule temeiuri de mulțumire. 
Iată-] pe Gheorghe Vințilă aducînd în „Constelație" poezia 
peisajului industrial, în timp ce în „Geneza dimineții"- redă 
frumusețea estompată a unei priveliști riverane în zorii 
zilei; Alexandru Racoviță ne prezintă „Monstrul", un cap 
înfricoșător de locomotivă vărsînd pe coș nori groși de 
fum, ‘ Szabo Tatiîaș își intitulează cu umor un șir de mere 
roșii ca focul .Aliniere", iar Mircea Faria în „Se lasă noap
tea" redă imaginea unui trup sculptural de fată.

întrunind adeziunea unui marc număr de artiști de pe 
toate continentele, această nouă ediție a Salonului inter
național de artă fotografică al României se afirmă prin bo
găția și valoarea lucrărilor expuse. După cum aprecia pre
ședintele juriului salonului, Nestor Ignat, președintele U- 
niunii Ziariștilor din țara noastră, in prefața la catalogul 
expoziției, în perioada care a trecut de la primul salon 
pînă astăzi, în arta fotografiei s-au multiplicat și s-au per
fecționat tehnicile fotografice, au prosperat toate genurile 
acestei arte, s-au conturat personalitățile unor artiști și au 
căpătat consistență școlile naționale, ceea ce confirma, o 
dată mai mult, vitalitatea acestui domeniu de creație.

Sanda IONESCU

Produse ale industriei noas
tre chimice fac obiectul unor 
noi tranzacții comerciale în
cheiate cu parteneri do peste 
hotare.

Prin intermediu) Întreprin
derii de comerț exterior 
„Chiminiport*. vor fi expe
diate in Anglia însemnate

Produse chimice
românești 
exportate 
în numeroase țări

de policlorură de 
in Franța, Iordania, 
Uniunea Sovietică 
incolor și amino- 
firme din Pakistan 
au fost încheiate 
pentru exportul a

cantități 
\ inii, iar 
Siria și 
polîester 
plast. Cu 
și Cipru 
contracte 
300 tone curbură de calciu.

In alte țări printre care 
Anglia, Alistria, Belgia, Fran
ța. R.D.G.. India, Iran, vor 
fi expediate liirlie si articole 
confecționate din hîrtie, în 
kaloare totală do aproape trei 
milioane lei valută.

(Agerprcs)
>
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Dezbaterile Comitetului celor
18 state pentru dezarmare

GENEVA 22. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de joi a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, delegatul american, 
Adrian S. Fischer, a prezentat 
un proiect dc tratat pentru in
terzicerea instalării de arme 
nucleare și dc distrugere in 
masă pe fundul marin. Vorbi
torul a făcut apoi o seric de 
precizări cu privire la proble
mele cu caracter tehnic puse 
di proiect, subliniind că, dupS 
părerea sa. n-ar fi necesară o 
organizație internațională pen
tru controlul aplicării prevede
rilor tratatului.

Șeful delegației italiene. Ro
berto Caracciolo, s-a ocupat 
dc problema interzicerii explo
ziilor nucleare subterane. El a 
afirmat că încheierea unui a- 
cord in acest sens depinde in

primul rind de găsirea unui 
compromis în chestiunea con
trolului, sprijinind sugestia ca
nadiană de a se reuni un grup 
do experți însărcinat cu stu
dierea unui schimb internațio
nal de date seismologice. Rc- 
ferindu-se la exploziile nuclea
re in scopuri pașnice, delegatul 
italian a subliniat necesitatea 
ca ele să fio anunțate unui ser
viciu internațional al explozi
ilor pașnice care s-ar crea în 
cadrul A.I.E.A.

Vorbitorul a insistat apoi a- 
supra importanței încetării pro
ducției do materiale fisionabile 
însoțite de transferarea in sco
puri pașnice a unei părți a ma
terialului stocat. „Astfel, a spus 
el. s-ar elibera în favoarea u- 
nor obiective pașnice importan
te resurse actualmente angaja
te în activități militare".

Conferința cvadri partită

Crearea
special
al G.

asupra Vietnamului

unui grup
de lucru

A. T. T.

u- 
a 

la 
in

Pavilionul Republicii Socia
liste România lâ Tirgul In
ternațional de la Budapesta 
a fost vizitat joi dc Kadar 
Janos, prini-sccretar al C.C. 
al E.M.S.U., împreună cu 
soția, Losoncz.i Pali preșe
dintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare. N.vers 
Rezso. membru al Biroului 
Politie al C.C. al I’.M.S.U., 
secretar al Comitetului Cen
tral, Biro Jozsef, ministru al 
comerțului exterior ungar,

C'seterki Lajos, secretarul 
Consiliului Prezidențial.

Oaspeții au elogiat nivelul 
înalt al produselor expuse, 
acordind un interes deose
bit strungului carusel, ins
talației de pompaj petrolier 
și tractoarelor românești.

In timpul vizitei in pavi
lionul românesc oaspeții au 
fost conduși de Jan Leontes- 
cu. consilier al Agenției eco
nomice române la Budapes
ta. și Dumitru Tonceanu, di
rectorul pavilionului.

PARIS 22 (Agerpres). — Joi 
a avut loc în capitala Franței 
cea de-a 18-a ședință a confe
rinței cvadripartite asupra Viet
namului. In centrul discuțiilor 
s-au aflat planul în zece punc
te al Frontului Național de E- 
liberare și propunerile formu
late de președintele Statelor 
Unite. Nixon. în cuvîntarea sa 
de la 14 mai. Cu acest prilej, 
șeful delegației americane, Henry 
Cabot Logde, a încercat să a- 
pere teza așa-numitei „retrageri 
reciproce".

Tn continuarea lucrărilor ce
lei de-a 18-a ședințe a luat cu- 
vîntul șeful delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, care a 
declarat, printre altele: „Re
tragerea completă și necondițio
nată a trupelor americane șl a

altor state străine din Vietna
mul de sud este problema 
cheie. Atât timp cît aceste tru
pe agresoare încalcă pămîntul 
vietnamez, drepturile naționale 
ale poporului vietnamez slnt le
zate și sînt răpite populației 
din Vietnamul de sud atribu
țiile sale de a-și reglementa 
propriile sale interese fără a- 
mestcc străin.

Șeful delegației Frontului 
Național de Eliberare, Tran 
Buu Kiem, a insistat în special 
asupra necesității înlocuirii ac
tualei administrații de la Sai
gon cu un guvern de pace.

Delegatul regimului saigonez, 
Pham Dang, în intervenția sa, 
a sprijinit poziția delegației a- 
mericane, arătînd că ea este a- 
propiată de cea a guvernului 
său.

K. P. BULGARIA : 
Vedere aeriană a insta
lațiilor Combinatului 
metalurgic Kremikovski. 
situat în apropiere de 
Sofia.

S. II, A,

Declarațiile 
lui Averell
Harriman

Vietnamul de sud
EXPLOZII ÎN LANȚ

LA GO VAP
SAIGON 22 (Agerpres). — 

In zorii zilei de joi. o formi
dabilă explozie a răsunat in 
apropierea importantului depo
zit de muniții de la Go Vap, 
amplasat la opt kilometri nord 
de Saigon, relatează din capi
tala sud-vietnameză corespon
dentul agenției France Presse. 
Ca într-o adevărată reacție in 
lanț, explozia a fost urmată 
neîncetat dc altele, de o inten
sitate mai redusă, timp de a- 
proximativ o jumătate dc oră. 
Comandamentul american dc la 
Saigon, relatează - coresponden
tul agenției citate, a refuzat să 
Ofere xtco explicație privind 
exploziile, dar se presupune că 
ar fi vorba despre un nou atac 
al patrioților sud-vietnamezi, 
care au lansat obuze și rachete 
asupra sectorului Go Vap. A- 
ceastă presupunere pare a fi 
confirmată de știrile care men
ționau că in noaptea de mier
curi spre joi forțele patriotice 
au acționat împotriva bazei 
nride la Tan Son Nhut 
șr împrejurimilor sale, sec
tor în care este cuprins și de
pozitul de muniții de la Go 
Vap. cel mai important din re
giunea capitalei sud-vietnameze.

Alte acțiuni ofensive au fost 
lansate de patrioți in zona ba
zei militare americane de la 
Bicn Hoa. precum și-in apro
pierea Da Nangului.

Totodată, corespondentul a- 
genției Reuter semnalează că 
în ultimele 24 de ore au fost 
înregistrate ciocniri intre pa
trioți și unități americano-sai-

goneze în regiunea Hau Nghia 
și în apropierea văii A Shau.

O
SAIGON 22 (Agerpres). — 

Pierderile suferite de forțele 
S.U.A. din Vietnamul de sud 
în săptămîna încheiată la 17 
mai se cifrează la 430 morți 
și 2185 răniți, s-a anunțat o- 
ficial la Saigon. In aceeași pe
rioadă, trupele saigoneze au 
înregistrat 527 de militari uciși, 
1 634 răniți și 56 dispăruți. 
Potrivit cifrelor oficiale date 
publicității la Saigon, pierde
rile suferite de Statele Unite 
de la începutul războiului viet
namez se ridică la 35 265 morți 
și 225 710 răniți

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Averell Harriman, fost șef 
al delegației americane la con
vorbirile de la Paris în pro
blema vietnameză, a declarat 
că Statele Unite trebuie să a- 
corde prioritate acțiunilor care 
să ducă la „stăvilirea violen
ței, la încetarea distrugerilor 
și la cruțarea de vieți ome
nești" în Vietnamul de sud. 
El a menționat că pentru a- 
ceasta Statele. Unite trebuie și 
poate să procedeze la dezesca- 
ladare, fapt ce ar duce la un 
răspuns în această direcție și 
din partea forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud.

Harriman a făcut această 
declarație după un interviu te
levizat transmis de posturile 
americane al d-nei Nguyen Thi 
Binh. adjunct al șefului dele
gației Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
la convorbirile de la Paris.

Democrația, așa cum 
apare în actuala politi
că militară americană în 
Vietnam, văzută de ca
ricaturistul publicației 
„Canadian Tribune", ar
ma „libertății" 
cendiul violent.

ORIENTUL APROPIAT
• Descoperirea unui complot antistatal

la Amman

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Consiliul Acordului General 
pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), din care fac parte 
80 de țări, a creat un grup spe
cial de lucru, cu misiunea de 
a examina măsurile de majo
rare a taxelor de import luate 
de guvernul Turciei. Acesta ur
mează să analizeze situația 
creată in urma majorării 
nila'terale de către Turcia, 
acestei taxe, de la 15 la 25 
sută, măsură care a intrat 
vigoare la 31 martie 1969.

In baza statutului G.A.T.T., 
asemenea taxe sînt considerate 
un obstacol în calea liberali/ 
ril comerțului mondial, care 
constituie principalul obiectiv 
al Acordului general pentru 
tarife și comerț. Se admite în
să ca, în cazuri excepționale, 
G.A.T.T. să acorde țărilor 
membre permisiunea de a nu 
respecta anumite prevederi ale 
acordului. O asemenea excep
ție a fost făcută cu ocazia a- 
plicării de către Turcia a unei 
taxe de 15 la sută din valoa
rea mărfurilor importate, in- 
cepînd din noiembrie 1967.

Agenția Associated Press 
menționează că lucrările gru
pului special se vor desfășura 
în secret, urmînd ca concluziile 
să fie date publicității abia 
după cîtova luni.

AMMAN 22 (Agerpreș). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, la Amman a 
fost anunțată descoperirea u- 
nui complot antistatal. Au fost 
arestați patru ofițeri, membri 
ai Partidului interzis „Al Tah
rir". Alte persoane, aflate în 
prezent în străinătate au fost 
somate să se prezinte în ter
men de 45 de zile în fața Tri
bunalului militar, care urmea
ză să judece procesele tuturor 
celor implicați în complot în 
cursul lunii iunie.

BAGDAD 22 (Agerpres). — 
Autoritățile irakiene au anun
țat sechestrarea bunurilor  a- 
parținînd unui grup de 25 de ...... ....____ șl
militare. Nu este precizată a-

cuzația prin care a fost mo
tivată această acțiune. Agenția 
M.E.N. subliniază că persoane
le implicate au fost în același 
timp arestate, cu excepția fos
tului ministru al finanțelor în 
guvernul Al Bazzaz, Saleh Zaki, 

în

foste personalități politice

care se află în prezent 
străinătate.

Chile

Mesajul președintelui E. Frei
cu privire la starea națiunii■ ■

Acțiuni agresive

asupra unor

regiuni din Laos

CHILE 22 
mesajul cu 
națiunii, a- 
chilian, pre- 
Frei a rele-

SANTIAGO DE 
(Agerpres). — In 
privire la starea 
dresat congresului 
ședințele Eduardo
vat că „exploatarea în comun 
a bogățiilor țării dc către în
treprinderi mixte de 'stat și 
particulare este cea mai bună 
cale pentru Chile, fapt dove
dit de contractele deja existen
te în acest sens". Tn mesaj' se 
menționează că guvernul a ho- 
tărît aplicarea acestei politici 
și în domeniul industriei cupri
fere. Comcntind această hotă
rîre, agenția United Press In
ternational apreciază că aplica
rea ei presupune obligarea .’so
cietății „Chile Exploration Co.", 
subsidiară a companiei nord? 
americano „Anaconda Copper 
Co", care deține gigantul com
plex cu exploatare la zi din 
Chuquicamatp. să accente ca 
partener statul.

Președintele Frei a declarat 
în mesaj că „nu există nici o 
îndoială din punct dc vedere 
juridic asupra dreptului statu
lui ohilian dc a naționaliza 
orice proprietate dacă interesul 
public o cere, și a avertizat că 
in cazul în caro diversele so
cietăți private chiliene și străi
ne nu vor accepta să colabore
ze ’cu statul, atunci va procgtda 
la naționalizarea proprietăți^ în

cauză. Președintele chilian a a- 
nunțat totodată că guvernul in
tenționează să revizuiască pre
țurile la cupru și să procedeze la 
perceperea unor taxe suplimen
tare pe vînzările de acest me
tal, principalul articol de ex
port al Republicii Chile.

XIENG KUANG 22 (Ager
pres). — Secretarul general al 
Partidului Neo Lao- Haksat, 
Fumi Vongvicit, a adresat co
președinților Conferinței de la 
Geneva pentru Laos din 1962 
un mesaj în care denunță o 
seric de acțiuni agresive între
prinse recent de forțe arneri- 
cano-saigoneze asupra unor zo- 
no din provincia laoțiană cli-' 
berată Xieng Kuang. Tn mesaj 
se subliniază că atacurile ae
riene și terestre efectuate a- 
supra acestor teritorii consti
tuie o violare flagrantă a acor
durilor de la Geneva. Fumi 
Vongvicit a cerut copreședin
ților Conferinței de la Geneva 
adoptarea de măsuri eficiente, 
care să oblige S.U.A. și Admi
nistrația saigoneză să încete
ze aceste acte de agresiune.

Uzinele din Sverdlovsk au în
ceput să producă INSTALAȚII 
DE DESALINIZARE CU O 
CAPACITATE DE 700 MC 
APA POTABILA PE OR A 
FIECARE. Instalațiile elimină 
prelucrarea chimică prealabilă 
a apei de mare. Suprafața .to
tală de încălzire a apei in in
stalație este de 170 000 mp.

■ ■■
Un rechin f- •« -lâ. lung de 

3 metri, care a fost pescuit în 
apele Golfului Atenei, a dat 
naștere la 20 de pui în momen
tul cînd a fost depus pe pun
tea vasului de pescuit. „Noii 
născuți" au fost reținuți la 
bardul vasului pentru- a fi vîn- 
duți grădinilor zoologice.

■ ■B

Miercuri a fost LA BURSA 
AURULUI DE LA PARIS CEA 
MAI FEBRILA ZI DE ACTI
VITATE DIN PERIOADA CA
RE A URMAT DEMISIEI GE
NERALULUI DE GAULLE din 
funcția de pre*- 'mte al Fran
ței. Prețul aurului a atins 
ridicate, lingou’ de un kilo
gram de aur fiind vîndut la 
un preț cu 130 franci mai ri
dicat decît cel din ziua prece
dentă. totalul tranzacțiilor cu 
metalul galben crescînd cu 
1 730 000 de franci. în compa
rație cu cel al operațiunilor 
de marți. A fost înregistrată, 
de asemenea, o creștere a pre
țului unciei de aur. care a fost 
cotată Ia 43,45 dolari.

sa»

Autoritățile argentini ne au 
hotârit ÎNCHIDEREA A ȘASE 
UNIVERSITĂȚI din cele zece 
existente în țară în urma ten
siunii înregistrate în ultimele 
zile în centrele universitaro. 
In Argentina, organizațiile stu
dențești au fost scoase in a- 
fara legii o dată cu unele par
tide politice.

CICLONUL care s-a abătui 
asupra regiunii de sud-est a 
Indiei a provocat moartea a 
aproximativ 1 000 de persoane. 
Revărsarea apelor a compro
mis grav recoltele existente pe 
aproximativ 400 000 acri, pa
gubele ridicindu-sc la zeci de 
milioane de dolari. Statul And
hra, unul din cele mai fertile 
regiuni pentru culturile de o- 
rez și tutun, a fost cel mai 
puternic afectat <le ciclon.

In urma alunecărilor de te
ren provocate de ploile toren
țiale ce au căzut în ultimele 
zile asupra orașului brazilian 
Salvador (stalul Bahia), un nu
măr de 24 DE PERSOANE 
ȘI-AU PIERDl T VIAȚA. Du
pă cum anunță ziarul „Jornal 
do Brasil”, străzile orașului 
sînt inundate. Numeroase clă
diri au fost avariate, sute de 
locuitori au rămas fără adă
post.

11

1

S.E.A.T.O DIVERGENTE IRECONCILIABILE

Luna văzută
de la bordul navei

„Apollo-10.i6

• PEISAJUL ESTE FOARTE ACCIDENTAT 
ȘI MOHORÎT • COSMONAUȚII AU CON
STATAT CA EXISTA VULCANI ACTIVI
• MODULUL LUNAR A PĂRĂSIT NAVA

„Laudele pactului S.E.A.T.O., 
conținute in discursurile rosti
te in această' săptămînă la 
Bangkok constituie în fapt o 
oratorie funebră rostită pentru 
alianța ale cărei oseminte ar 
fi trebuit inmormîntatc în li
niște de multă vreme81. Cu a- 
ceste cuvinte își încheie ..Wa
llington post" comentariul 
marginea 
anuale a 
care s-au desfășurat timp dc 
doua zile in capitala Tailandci.

Dc altfel, aceasta este păre
rea generală care domnește la 
Washington, părere pe care u- 
nele oficialități și-au afirmat-o 
cu voce tare. Ceea ce defunc
tul secretar de stat al S.U.A.. 
John Foster Dulles, considera 
acum aproape 15 ani a fi „un 
pact unit, puternic șj bine pla
sat" in spațiul geografic, con
silierul Casei Albe in proble
me dc securitate, Henry Kis
singer, apreciază astăzi a fi un 
pact „morbid", iar președintele 
Richard Nixon, intr-un articol 
publicat in ..Foreign affairs' 
înaintea alegerii sale, califica 
drept ..o relicvă cam anacro
nică".

Făcindu-se ecoul acestor a- 
precieri, Thant Khoman, mi
nistrul afacerilor externe tai- 
landcz aprecia această alianță

pe 
lucrărilor sesiunii 

blocului S.E.A.T.O.,

militară drept „ficțiune", în- 
trucit ea nu a fost în stare ni
ciodată de la crearea sa să a- 
dopte măcar o singură hotărîre 
în unanimitate in vreo proble
mă majoră, sau să-și justifice 
cel puțin în parte scopurile 
fixate inițial. Acest lucru de 
mult timp nu mai este o nou
tate pentru nimeni, întrucît 
scopurile S.E.A.T.O., ca de alt
fel și a celorlalte blocuri mi
litare agresive, au venit în con-

a trimis decît un observator. 
Propriu-zis aceste două țări, ca 
de altfel și Anglia, mai figurează 
doar cu numele pe lista mem
brilor pactului. Unii observa
tori diplomatici din Washing
ton consideră că hotărîrea gu
vernului Wilson de a-și retrage 
treptat pină în 1971 toate tru
pele din zona situată la est 
de Suez, dovedește în modul 
cel mai elocvent posibil dc-

CORESPONDENTA
tradic-ție directă cu interesele 
naționale ale fiecărui stat mem
bru.

Este știut că cinci din cele 
opt state membre ale Pactului 
S.E.A.T.O. — S.U.A.. Tailanda, 
Filipino, Australia și Noua Ze- 
elandă — participă cu trupe la 
intervenția militară împotriva 
Vietnamului, fapt care nu 
putut docil 
mulțumirea 
live.

Franța a 
S.E.A.T.O. i 
consecutiv,

a 
să adinceasră nc- 
popoarolor respec-

1 boicotat sesiunea 
pentru a treia oară 
iar Pakistanul nu

zintercsul Angliei față de 
S.E.A.T.O.

în condițiile actualei tendin
țe spre multipolaritate care se 
manifestă în relațiile interna
ționale, scrie „Washington Post11 
„grupurile de națiuni nu mai 
pot să-și definească adversarul 
comun, să hotărască în comun 
asupra obiectivelor sau să de
cidă strategii comune1'. Coti
dianul citat apreciază că 
S.E.A.T.O. este alcătuit „din 
membri scindați dc divergen
țe ce s-au dovedit apoi a ,fi 
total ireconciliabile".

în discursul rostit de secre
tarul de stat al S.U.A., Wîliiaih 
Rogers, la Bangkok a reieșit 
neîncrederea diplomației, amc; 
ricane in S.E.A.T.O. și pe de 
altă parte dorința do a găsi o 
formulă care să corespundă mai 
bine intereselor S.U.A. „în ci- 
teva pasaje ale discursului său, 
scrie „Evening Star11, Rogdrs a 
subliniat consensul general re
cunoscut ca bătrîna organiza
ție S.E.A.T.O. în vîrstă de 15 
ani necesită o revizuire pentru 
a o adapta la condițiile schim
bate din sud-estul Asiei11. In 
ciuda faptului că secretarul 
de stat al S.U.A. a arătat că 
„nu a intervenit nici o schim
bare în politica americană față 
do Asia, ci doar o schim
bare a tonului11, cl a evitat să 
promită că trupele S.U.A. nu 
vor părăsi Asia și și-a axat 
discursul in specia) asupra Ti- 
nor obiective economice și po
lii iec de ordin general.

Coroziunea blocului militar 
S.E.A.T.O. constituie o nouă 
dovadă a inconsistenței politicii 
blocurilor militare.

C. ILEX AN DROAIE

Corespondentul Agerpres 
la Washington

HOUSrON 22 (Agerpres). 
— I.una este un corp ceresc 
foarte accidentat, arid și mo- 
horit, dar peisaiul lui cu
noaște culori variate. Acestea 
sînt primele descrieri ale as
tronaut Hor Thomas 'Stafford, 
John Young și Eugene Cer- 
nan. aflâli la bordul navei 
„Apollo-10", comunicate cen
trului spajial din Houston. Ei 
nu împărtășesc opinia colegi
lor lor care la- bordul lui 
„Apollo-8" au .efectuat în de
cembrie 1008 primul zbor cir
cumlunar și au descris sale- 
IH"I na1 ural a< Terrei ca fi
ind arid, neprimitor, de culoa
rea „nisipîîlui murdar". John 
Young descrie partea Invizi
bilă a l.unii astfel: vSe pare 
că pe partea întunecata cu
lorile sini variate. Există zo
ne mai luminate. în primul 
rind, zonele mărilor. Apoi, 
sini jocuri de umbre in alb 
si negru". Partea invizibilă a 
1 unii este ..luminată" de Pă- 
mînt și do stele. „Am avut 
o priveliște minunată a lunii 
in lumina Pământului. decla
ra Thomas Stafford. Noanlea, 
luminată de Pămînl. este pur 
și simplu fantastică aici".

C.ernan descrie la rîndul 
său noaptea lunară în felul 
iirmr'Har : Priveliștea esln cu 
adevărat de nedescris. Unele 
dintre cratere radiază ca șl 
cînd ar fi radioactive. Ele ra
diază cu adevărat în această 
lumină foarte obscură. Se poa
te vedea bine linia de orizont, 
care desparte Luna de cerul 
negru, pe care strălucesc ste
lele Trecerea de la zi la noap
te. de la lumina solară la lu- 
mt“-i i>ămlnlului. este fantas
tică. Ea are înfățișarea unui 
amurg mai dens".

Iii urma observațiilor asu
pra configurației scoarței lu
nare, Thomas Stafford a co

munical că a constatat e.x/.s- 
tenla unor vulcani activi pe 
Lună, punînd astfel capăt ri
nei îndelungate, controverse in 
lumea astronomiei. El a'de
clarat că a observat doi vul
cani mici chiar in momentul 
cinci .,Apollo-10" trecea, in 
cursul primei sale rolalii lu
nare, din partea întunecată a 
l.unii spre partea iummală de 
Soare. Multe caracteristici ale 
scoarfei lunare silit, după pă
rerea '''• rezultatul activită
ții vulcanice.

Astronaut ii au transmis, de 
asemenea, descrieri amănunți
te asupra unor formam lu
nare caro seamănă cu cheile 
de pe Pămînl săpate, de 
riuri în munții calcciroși. Pi
nă acum se credea că aceste 
„văi" sau „cheiuri" ar putea 
fi rezultatul unor eroziuni 
produse cîndva de apă. ceea 
ce presupune existenta unei 
atmosfere lunare intr-o anu
mită perioadă a istoriei sale. 
Thomas Stafford afirmă că a- 
cesle „văi" arată întocmai ca 
porțiunile terestre rezultate in 
urma prăbușirilor pe verticală 
a unor straturi. Dună obser
vațiile sale s-ar părea că a- 
ceste văi ar fi fost formale 
prin prăbușiri ale scoarței lu
nare.

La ora 21 11 (ora Bucureșliu- 
lui). modulul lunar s-a des
prins de cabina 
după ce a fosl 
mic motor-rachelă. 
modulul a evoluat 
orbită cu cabina. . 
tan/a dintre cele două obiec
te cosmice a crescut pină. la 
aproximativ -1 km. Echipajul 
modulului lunar s-a îndreptat 
spre satelitul natural al »ă- 
mînlului, insolit de urarea ce
lui de-al treilea astronaut. 
Young: „Să faceți o treabă 
bună, bă ie fi I".

„Overseas Family”, publica
ție destinată trupelor ameri- 

, cam? staționate în Europa oc
cidentală, relatează că ACȚIl - 
NILE GREVISTE ȘI DEMONS
TRAȚIILE ANTI A MERIC A N E 
DIN TURCIA IAU AMPLOA
RE. Această mișcare a început 
Ia Izmir, unde la 17 aprilie 
muncitorii docheri au declarat 
o grevă de protest împotriva 
prezenței bazelor americane în 
regiunea respectivă. Noi ac
țiuni greviste de protest se des
fășoară în prezent la Istanbul, 
Iskenderun, Ankara și .Adana. 
Cartierul general din Wiesba
den al forțelor aeriene ameri
cane din Europa, informează 
publicația menționată, a orga
nizat un pod aerian pentru a- 
provizionarea bazelor america
ne din Turcia, in urma refu
zului docherilor de a descărca 
navele trimise cu transporturi 
de alimente.
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în întreaga Italie a început 
O GREVA A FUNCȚIONARI
LOR PUBLICI, care paralizea
ză diferite sectoare ale admi
nistrației, anunță agenția An- 

Na. Greva va dura pină la 26 
mai. Cei aproximativ 30 000 de 
greviști revendică îmbunătăți
rea salariilor. Ea a fost liolă- 
rită de sindicatele salariaților 
publici, după ce tratativele re
prezentanților acestora cu o 
delegație guvernamentală, s-au 
încheiat fără nici un rezultat

Pornită în căutarea unui mi
litar pierdut în junglă, in re
giunea Amazoanelor din apro
pierea frontierei cu Brazilia,' 
o patrulă columbiană a înlîl- 
nit UN TRIB NECUNOSCt T 
DE INDIENI BĂȘTINAȘI 
CARE SE TEM DE OMt L 
ALB, considerindu-I... antro
pofag. Membrii patrulei susțin 
că, după explicațiile pe care 
au reușit să Ie descifreze, in
dienii cred că albii vor să-i 
îngrașe și apoi să-i mănince. 
Un indian a pipăit burta unui 
alb obez și apoi a fugit în pa
nică. E vorba de un grup al
cătuit din citeva zeci de fami
lii care trăiesc în plin primi
tivism. Nu cunosc nici un fel 
de metal, aprind focul prin 
frecarea a două bucăți de lemn 
și nu utilizează de loc îmbră
căminte. Deși înarmați cu 
arcuri, săgeți, sulițe și bordu- 
nas (un fel de ghioage de lemn 
și cu extremitatea îngroșată 
din piatră) grupul de indieni 
nu a reacționat violent la în
tâlnirea cu albii. Puțin mai 
târziu însă, membrii patrulei 
au constatat că o mulțime de 
indieni încercuiseră locul, stând 
ascunși după arbori și obser- 
vîndu-Ie toate mișcările, de 
unde au tras concluzia că gru
pul întâlnit era numai o parte 
dintr-un trib mai numeros. Al
bii s-au retras fără incidente.
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Din pricina valului de- căl
dură ce s-a abătut in ultimele 
zile asupra Birmaniei, au pie
rit 115 persoane, informează 
agenția Reuter.

Aproximativ 200 de studenți 
ai Universității din Salisbury 
au luat parte miercuri la o 
DEMONSTRAȚIE DE PRO
TEST împotriva noii constitu
ții publicate de autoritățile ra
siste. Participanții purtau pan
carte condamnind discrimina
rea rasială.

Miercuri noaptea, de la ( ape 
Kennedy A FOST LANSAT 
SATELITUL DE TELECOMl - 
NICAȚII „INTELSAT III”.

Satelitul, lansat cu ajutorul 
unei rachete „Thor Delta”, va 
fi plasat pe o orbită staționa
ră deasupra Pacificului, la o al
titudine de aproximativ 35 000 
km.

Asasinul lui Robert Kennedy i 

a fost condamnat'la moarte 
prin gazare

■îs*

principală 
aprins un 
Un limp, 

pe aceiași 
apoi dis-

)

LOS ANGELES 22 (Agerpres). 
— Sirhan B. Sirhan. asasinul 
senatorului Robert Kennedy, a 
fost condamnat la moarte prin 
gazare. Judecătorul Herbert 
Walker a dat astfel curs re
comandării făcute la 23 aprilie 
de juriul chemat să se pro
nunțe asupra vinovăției lui 
Sirhan și care l-a găsit vinovat 
de crimă cu premeditare, do i 
avea latitudinea, fn baza legii 
californiene. de a hotărî doar 
pedeapsa cu închisoare pe via
ță. „Convingerea Curții este că 
juriul a avut dreptate și nu 
am nici un motiv să-ini sehinib 
opinia acum11, a declarat jude
cătorul. monționind totodată 
că pentru crimă dc gradul in
ti i, făptașul „trebuie să moară 
in maniera proscrisă dc lege". 
Walker a respins cererea apă
rării de a se redeschide im

nou proces in cazul Sirhan, 
precum și un apel de ultim 
moment al senatorului Edward 
Kennedy, fratele victimei a- 
cestui atentat, dc a da dovadă 
de îngăduință și a nu pronun
ța condamnarea la moarte. în 
scrisoarea iui Edward Kennedy 
se arăta că fratele său „nu ar 
fi dorit ca moartea sa să pro
voace luarea, unei alte vieți". 
Judecătorul a anunțat apoi că 
data executării sentinței va tâ 
fixată după apelul ce va urma 
în mod automat in fața Curții 
supreme a statului., procedură 
care va dura cel mult un an 
&■! la data pronunțării sentin
ței. El a dat însă ordin șeri
fului ca în termen de zece zi
le Sirhan B. Sirhan să fie 
transferat la închisoarea San 
Quentin, undo va rămine în aș
teptarea execuției.
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