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PRIETENIE
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Milioanele

VULCANULUI
Nu poți nunii omul, sau 

echipa, care a extras prima 
tonă de cărbune, sau de mi
nereu. In procesul complex 
al extracției din subteran, 
aportul colecții’ este totul. 
Aici, pentru înfăptuirea u- 
nui act, este mult mai ne- 
ccsucâ. decât în alte sfere do 
activitate, conjugarea gindi- 
rii și a eforturilor, deși pro
cesul de producție este apa
rent simplu : tai, încarci, des
carci...

Mina Vulcan a fost redes
chisă în 1951. De atunci, din 
abatajele ei au fost extrase 
la suprafață aproape 11 mi
lioane tone de cărbune. E- 
chivalate în energie electrică, 
acestea reprezintă o cifră 
suficient de elocventă pen
tru a ilustra valoarea cu 
care mina s-a înscris în po
tențialul energetic al Româ
niei : peste 26 milioane kWh. 
Ceea ce înseamnă iluminarea 
a sute de orașe și sate, a- 
sigurarea necesarului de e- 
nergie electrică pentru zeci 
de fabrici și uzine. încercăm 
să punctăm cîteva date din 
istoria celor .11 milioane" 
scoase la ziuă, cu trudă și 
migală, în decurs de 19 ani. 
Nu am reușit — după cum 
bănuiți — să aflăm echipa 
care a scos prima tonă de 
cărbune, și aceasta din cau
ză că la extragerea ei a con
tribuit întregul colectiv al mi
nei din anul 1951, zeci de 
săpători, mineri, vagonetari, 
muncitori de la transport și 
numeroși alții. De altfel, e- 
venimentul s-a petrecut a- 
proape nebăgat în seamă, ca 
ceva în firea lucrurilor. A- 
tunci, în iureșul muncii, mi
nerii n-au avut timp să con
semneze cum se cuvine pri
ma tonă de cărbune care a 
marcat începutul unei noi 
vieți al minei lor: prima 
tonă care a. marcat totodată 
renașterea din cenușă, din 
flăcările adincurilor învinse 
de tenacitatea și calculul oa-V __

S-nLțu'-eiti 
de eăLătorie...

...se va intitula interesanta expunere a dr. , 
Iosif Eșanu, directorul Spitalului unificat din 
Petroșani, ce va avea loc marți 11 noiembrie 
a.c. ora 18. la Casa de cultură din Petroșani.

Congresul .Societății de oftalmologie" ținut 
la Paris la începutul lunii mai a.c. la care a 
participat — ca membru al Societății — îm
preună cu dr. Nicolae Marian, i-a ocazionat 
dr. I. Eșanu și vizitarea Austriei, K.F.G., Bel
giei. Franței, Elveției, țâri din care \a prezen
ta numeroase aspecte în cadrul expunerii sale.

Peisaje de o rară frumusețe de pe Valea Ri
nului, Valea Loirei, a lacurilor mari din Elve
ția, etc.; aspecte ale citadinului modern de la 
Paris ori Bruxelles, vor putea fi vizionate de 
către cei prezenți marți în sala Casei de cul
tură, prin intermediul proiecțiilor ce vor în
soți expunerea.

De asemenea, vor fi etalate cu această o- 
cazie și aspecte interesante de la Congresul la 
care a participat la Paris dr. Iosif Eșanu, cit 
și de la Fabrica de medicamente din Cler
mont — Ferrand (Franța) al cărui invitat de 
onoare a fost în orașu-n care plouă... Foto: I. Liciu

Interviul CONCLUZIILE STUDIILOR
—- SĂ FIE CONCRETIZATE 
RAPID SI EFICIENT, PE MĂSURA 
POSIBILITĂȚILOR SI A CERINȚELOR!

menilor, a unui oraș astăzi 
tot mai înfloritor.

A urmat, după acea primă 
tonă, chintesență a eforturi
lor depuse pentru redeschi
derea minei, mii de alte tone 
care au condensat în pute
rea lor calorică, inestimabile 
cnJrul•?, .Mi acea Anxnne - minie
rii se ltiau la întrecere nu 
numai intre ei (o jzi de pro
ducție mărită in 1956 se sol
da cu circa 1 000 tone de căr
bune peste plan), ci îndrăz
neau. să înfrunte chiar pre
viziunile izvorite din rigla 
inginerului. Anul 1955 con
semnează cifra de 919 tone 
de cărbune, extrase într-o 
singură zi. Cifră care păleș
te in fața aceluiași indicator 
realizat in 1965 : 3 296 tone 
de cărbune. Să mai consem
năm : în 1956 „dispozitivul 
motor" al transportului în 
subteran încă mai era pe a- 
locuri, calul, înhămat la 8-9 
vagonete. Se lucra atunci la 
exploatarea stratelor subțiri 
pe înclinare, operațiune difi
cilă chiar pentru minerii cu 
experiență. In dotarea minei 
se mai aflau, pe ici pe colo, 
vagonete de lemn...

De atunci, producția a cres
cut vertiginos. In calculele 
complicate privind dezvolta
rea minei a trebuit să se 
țină seama, nu numai de con
dițiile de zăcămînt, ci și 
de o seamă de alți factori 
caro încurcau planurile mi
nerilor. Pe de o parte de lu
crările vechi, lăsate în pără
sire de cei care au adus Vul
canul într-o stare pauperă (o- 
raș furnizor de șomeri pe 
frontul foametei și sărăciei). 
Pe de altă parte, de focurile 
de mină, nestinse multă vre
me. acele torțe ce mocneau 
înăbușit și care tăiau elanul 
oricui. Cu toate acestea, mi-

I. ELIAS

Dezvoltarea impetuoasă a e- 
conomiei naționale in viitorul 
deceniu, reflectată puternic, 
convingător, în documentele de 
partid, prevede pentru pro
ducția de cărbune a Văii Jiu
lui o sporire de aproape 60 la 
sută, preconizată a prinde via
ță prin i

Q. apariția pe harta extrac
ției de „diamant negru*  a noi 
mine cum sînt Livezeni, Băr- 
băteni.

• Continuare în pag. a 2-a.

0, atingerea în cadrul uni
tăților miniere existente a ca
pacităților proiectate.

In scopul netezirii căii în
spre obținerea acestor dezide
rate majore, colectivul de cer
cetători și proiectanți ai 
I.C.P.M.H. din cadrul Centra
lei cărbunelui și-au fixat pen
tru activitatea viitoare — ne 
referim în special la aceea din 
1970 — cîteva jaloane care ur
măresc satisfacerea problemelor 
stringente ale unităților minie
re, îndeosebi cele legate de 
creșterea productivității muncii 
și introducerea mecanizării și 
automatizării pe scară tot mai 
largă.

Solicitîndu-1 să ne precizeze, 
inițial, obiectivele de cercetare 
și proiectare mai importante a- 
bordate în ultimul timp sau ca
re urmează să fie atacate în vi
itorul apropiat, ing. George Mo- 
șescu. directorul I.C.P.M.H. nc-a 
dat următorul răspuns :

— Ponderea activității noas- 
■’.țre se concentrează pe conce
perea și aplicarea metodelor do 
vynloatare caro .să facă posi
bilă înlocuirea tehnologiilor 
țvechi — bariere în drumul 
creșterii gradului de mecaniza
re — cu tehnologii moderne, 
superioare, fără a pierde din 
vedere că o dată cu rezolva
rea acestora, trebuie găsit și 
modul corespunzător de adap

® Continuare in paq. a 2-a.
____________________J
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Adunarea activului de partid de la LM.P. 

Spiritul militant in munca <k partid 
presupune atitudine combativa 
din partea tuturor comuniștilor

Adunarea activului de partid 
de la Institutul de mine pen
tru darea de seamă a comi
tetului de partid a subliniat 
activitatea susținută a orga
nizației de partid din institut 
in frunte cu comitetul ei, pen
tru îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, de pregă
tire temeinică a viitorilor spe
cialiști mineri, pentru dezvol
tarea activității de cercetare 
științifică și îmbunătățirea e- 
ducării studenților în spiritul 
marxism-leninismului, a trăsă
turilor moral-politice proprii 
omului societății socialiste. Da
rea de seamă a relevat stă
ruința cu care a urmărit co
mitetul de partid îmbunătăți
rea planurilor de învățămint, 
a programelor analitice, for
marea la studenți a unui ori
zont tehnico-științific mai 

tare a utilajului adecvat con
dițiilor specifice ale acestui 
bazin carbonifer, cu strate ne
regulate și de mică extindere. 
Obiectivul principal constă în 
generalizarea abatajelor cu 
front lung în stratul 3. Se știe 
că strădaniile de a evita ar
marea în lemn în abatajele 
cameră, de a introduce un sis
tem de susținere economic și 
eficace, s-au lovit de imposibi
litatea evacuării utilajelor în 
timpul rambleierii sau prăbuși
rii. Tehnologia pentru care op
tăm garantează continuitatea 
procesului de extragere, îngă
duie folosirea echipamentului 
metalic de susținere și a com
binelor de înaltă productivi
tate.

— Referitor la susținerea me
canizată, ce ne puteți spune 
despre șansele ei de izbîndă to
tală în Valea Jiului ?

— Susținerea mecanizată, pe 
plan mondial, este soluționată 
tehnic. Se pune însă problema 
„aclimatizării" acesteia la con
junctura dificilă de zăcămînt 
de care am vorbit. Tipul de 
susținere în cauză trebuie să se 
caracterizeze printr-o mare mo
bilitate, să fie puțin volumi
nos. de greutate cit mai redu
să, dar rezistent în același timp. 
Desigur, este imperios necesar 
să i se determine domeniul op
tim de funcționare, să i se pre
cizeze parametrii de o așa ma
nieră incit să se ajungă sub 
raportul cheltuielilor la un ri
dicat nivel competitiv 'pe sca
ră internațională. Abatajele cu 
front lung; în felii orizontale, 
din stratul1 3, vor avea în cu- 
rînd o astfel de susținere.

— Am dori să aflăm ce s-a 
întreprins în direcția automa
tizării...

— S-au introdus teme legate 
de automatizarea transportoare

larg, adaptat cerințelor actua
le alo industriei extractive. A- 
ceste îmbunătățiri, precum și 
cadrul mai favorabil creat do 
noua lege a învățămîntului, 
care asigură condiții pentru un 
studiu individual mai susținut, 
au determinat în anul univer
sitar ce s-a scurs obținerea u- 
nor rezultate pozitive în pro
cesul instructiv.

Dezbaterile din cadrul adu
nării s-au oprit în mod deose
bit asupra sarcinilor de răs
pundere ce stau in fața orga
nizației de partid pentru eli
minarea neajunsurilor, pentru 
ridicarea vieții de partid din 
institut la nivelul exigențelor 
ce le pune partidul în fața 
învățămîntului superior. S-a 
relevat, bunăoară, că deși prin 
noile planuri de învățămint 
sau oferit studenților multiple 

lor cu bandă și blindate. De a- 
semenea. sintem preocupați de 
elaborarea unui proiect pentru 
aparattijul de semnalizare, blo
care și comandă automată a 
echipamentului de cale la trans
portul cu lbcomotive.

— Documentele de partid au 
pus în perioada din urmă un 
accent cu totul aparte pe necesi
tatea intensificării colaborării 
dintre cercetători și proiectanți, 
pentru a se asigura o eficacitate 
sporită a muncii în domeniul 
conceptional. In colectivul pe, 
care-1 conduceți s-au observat 
mutații pozitive în acest sens?

— Da. Și planul pentru 1970 
va consacra împletirea celor 
două activități, astfel incit in
tervalele dintre inițierea și re
zolvarea studiului, dintre stabi
lirea concluziilor și transpune
rea in viața minelor a aces
tora, să fie cit mai scurte po
sibil. Iată cum : secțiile de cer
cetare elaborează un flux teh
nologic îmbunătățit pentru pre
parați) — de exemplu — iar 
proiectanții, după însușirea a- 
cestui ’ studiu, care conturează 
reperele fundamentale, preiau 
imediat concluziile pentru a tre
ce la faza de elaborare a pro
iectelor de amplificare și mo
dernizare a instalațiilor respec
tive. Sau în privința determi
nării schemelor optime de co
mandă și control centralizat al 
fluxului, cercetătorii delimitea
ză domeniul de aplicare și 
princi .'iile-conducătoare iar pro- 
icctan.’ii merg mai departe. 
Trebuie • subliniat că cercetăto
rul rnu este rupt de problemă 
o dată cu încheierea studiului, 
cu tragerea concluziilor: el par-

Tr. MULLER

• Continuare in pag. a 2-a.

avantaje — mai mult timp 
pentru studiu, li s-a re
dus și numărul examenelor, ci 
n-au reușit să valorifice din 
plin aceste avantaje. In anii 
II și III, de la ambele facul
tăți, s-a înregistrat un pro
cent ridicat de repetenți. Lec
torul Aurel Suciu a amintit că 
în anul universitar trecut au 
fost 80 de repetenți și aproape 
30 de exmatriculați, ceea ce 
dovedește lipsa unui climat fa
vorabil de muncă în rindul 
studenților acestor ani, străda
niile insuficiente din partea 
organizației de tineret, a gru
pelor de partid pientru dezvol
tarea unei opinii combative 
față de deficiențele manifestate 
de unii studenți in studiu, a 
răspunderii studenților față 
de învățătură. Comuniștii din 
rindul cadrelor didactice au 
vorbit și despre alte motive care
generează rezultatele' slabe in 
procesul instructiv-educativ. 
Una din principalele caUze ale 
rezultatelor nesatisfăcătoare a- 
răta lectorul Florian Iovan, 
constă în stilul de muncă de
ficitar al studenților. Nu se 
învață ritmic, cu răspundere, 
de la începutul anului univer-_ 
sitar. Foarte "inulți studenți își 
amină examenele pentru se
siunea de toamnă ca apoi să 
urmeze relaxarea. Se impune 
deci, să acționeze toți factorii 
pentru dezvoltarea răspunderii 
studenților spre a învăța rit
mic, din prima parte a anu
lui universitar. In dezvoltarea 
simțului de răspundere al stu
denților, a gindirii acestora 
un rol deosebit revine semina- 
riilor. în prezent, releva tov. 
Nicolae Lețu, decanul Facul
tății de mine, seminariile nu-și 
ating pe deplin scopul deoa
rece se desfășoară încă la un 
nivel școlaristic, sînt limitate, 
în general, doar la sfera cursu
rilor, nu sini îmbogățite cu 
exemplificări din viața practică. 
Iată do cc, îmbunătățirea mij 
loacelor de verificare a cu
noștințelor studenților, folosi-

I. DUBEK

• Continuare In pag. a 2-a,

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Roma
nia, împreună cu tovarășii 
Ghcorghc Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R, și Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetu
lui Execuți', al C.C. al P.C.R,, 
prim-secrclar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
au făcut in cursul zilei de sîm- 
bătă o vizită in mari întreprin
deri industriale ale Capitalei.

n citadela muncitoreasca 
a „Griviței Roșîi“

Dimineață însorită de noiem
brie. Soarele îmbracă într-o 
lumină calmă noul cartier al 
Griviței de azi. Blocurile mo
derne, străzile largi fac dc ne
recunoscut cartierul grivițean 
de altădată, cu bătrina și pră
fuita cale a negustorilor. Ase
meni, întregului oraș cuprins 
dc ritmul înnoirilor, cartierul 
Griviței propune o imagine con
cretă. tonică a realizărilor pe 
care le poate dobîndi omul 
stăpin pe soarta sa, conștient 
că . prezentul și viitorul ii a- 
parțin. Aici, la Uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" — ea 
însăși o expresie elocventă a 
transformărilor socialiste — to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid au 
făcut întîiul popas.

La intrarea în uzină oaspeții 
au fost întîmpinați de tov. 
Ghcorghe Petrescu, directorul 
general al Centralei industria
le constructoare de utilaj chi
mic și pentru rafinării, Jean 
Beiu, directorul general al U- 
zinei de utilaj chimic „Grivița 
Roșie", de membri ai colecti
vului de conducere și ai comi
tetului de partid al uzinei.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
este invitat să viziteze uzina. 
Pretutindeni, muncitorii, tehni
cienii și inginerii fac o căl
duroasă primire secretarului 
general al partidului — care 
le-a fost oaspete in repetate 
rînduri — interesindu-se îndea
proape de preocupările pentru 
dezvoltarea și modernizarea u- 
ziin.i, pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a colecti
vului de muncitori și specia

Dialog rodnic despre atribuțiile 
și rolul centralei industriale

însoțiți de aplauzele munci
torilor care și-au exprimat 
astfel satisfacția de a avea în 
mijlocul lor și de a se înlilni 
la locurile lor de muncă cu se
cretarul general al partidului, 
oaspeții s-au îndreptat spre 
pavilionul administrativ al u- 
zinei, unde au avut, in conti
nuare, o amplă convorbire cu 
cadre de răspundere din con
ducerea centralei industriale și 
a întreprinderii. După ce to
varășii Gheorghe Petrescu și 
Jean Beiu au înfățișat preocu
pările actuale ale centralei in
dustriale și ale uzinei de uti
laj chimic, tovarășul Ceaușescu 
s-a interesat îndeaproape des
pre modul cum lucrează cen
trala industrială, despre rela
țiile ei cu cele 6 uzine com
ponente și cu Institutul de cer
cetări și proiectări de utilaj 
chimic, de actuala organiza
re a întreprinderilor ce for
mează această centrală, de mo
dul cum se realizează planifi
carea, aprovizionarea și desfa
cerea în cadrul centralei, de 
preocupările centralei pentru 
specializarea întreprinderilor.

în continuare, secretarul ge
neral al partidului s-a referit 
pe larg la concepția care tre
buie să stea la baza activității 
centralelor industriale, la faptul 
că în viziunea unor cadre teh
nice atribuțiile centralelor in
dustriale, raporturile lor cu în
treprinderile sint privite în mod 
simplist. Tovarășul Ceaușescu 
a apreciat că este necesar să 
se treacă mai hotărît la măsuri 
menite să creeze toate condi
țiile ca centrala industrială să 
intre cu adevărat în fondul pro
blemelor, să-și exercite din 
plin atribuțiile mari ce-i revin 
în planificarea și organizarea 
producției, în domeniul apro
vizionării și desfacerii îneît, pe 
această cale, întreprinderile să 
fie degrevate dc anumite sar
cini, avînd posibilitatea să se 
concentreze nemijlocit asupra 
problemelor producției. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat conducerii centralei

In noua zona industrială 
a Bucureștiului — Berceni

Dc la „Grivița Roșie", co
loana de mașini oficiale stră
bate principalele artere alo Ca
pitalei, indreptîndu-se spre 
noua zonă industrială a Capi
talei — Berceixi. unde, o dată 
cu cartierul de locuințe, se înal
ță importante obiective indus
triale. Imense siluete metalice 
prefigurează aici, pc aproxima
tiv 136 de hectare, dimensiu
nile unei întreprinderi cu re
zonanțe puternice in industria

In vizita făcută in în
treprinderile constructoare de 
mașini — Uzina do U- 
tilaj chimic „Grivița Ro
șie", Uzina de mașini grele, 
Fabrica dc cabluri și materiale 
electroizolantc șl Uzina „23 
August" — conducătorii de partid 
șl dc stat au fost însoțiți dc 
Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de se
cretari ai Comitetului munici
pal de partid București.

Inscriindu-se in practica obiș
nuită dc lucru a conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 

liști care au cinstea să mun
cească în această prestigioasă 
citadelă muncitorească, care 
și-a înscris cu cinste numele 
in istoria mișcării noastfe re
voluționare.

Profilate în trecut pe repa
rarea dc vagoane și locomoti
ve, uzinele „Grivița -Roșie" au 
devenit in anii socialismului o 
puternică industrie constructoa
re dc mașini.

Vizitind secțiile uzinei, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de situația îndeplinirii 
planului pe anul în curs, dc 
măsurile luate pentru pregăti
rea producției anului viitor.

In sectorul cazangerie, la la
boratorul de dcfectoscopie, au 
fost prezentate procedeele teh
nice moderne de studiere a re
zistenței la presiune a cazanc- 
lor de aburi, avantajele deose
bite pe care aceste procedee le 
oferă în privința economicității 
producției, a ridicării calității 
produselor. La sectorul dc va
goane cisternă, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
oaspeți li s-au înfățișat reali
zările obținute în ultima pe
rioadă de colectivul secției. Se
cretarul general al partidului 
s-a interesat de modul în care 
secția și uzina in ansamblul 
său răspund cerințelor interne 
și ale exportului. Directorul ge
neral al uzinei a arătat că în
tregul colectiv al uzinei depu
ne în aceste zile eforturi spo
rite pentru ca rămînerile in 
urmă înregistrate în unele com
partimente ale producției să fie 
recuperate intr-un timp cit mai 
scurt. Acestei hotărîri i-a dat 

să studieze posibilitatea ca in
tr-un termen cit mai scurt 
centrala să preia proiectarea 
tuturor utilajelor, comenzile, 
documentația, să treacă la e- 
fectuarea unei aprovizionări 
unice, pentru toate întreprin
derile ce o compun, a opera
țiilor de planificare. Existența 
unui plan unic la nivelul cen
tralei industriale ar crea în
treprinderilor posibilități mai 
largi pentru a se ocupa de o 
mai eficientă programare cu
rentă a producției. O atenție 
deosebită — a spus tova
rășul Ceaușescu — va trebui 
acordată organizării și specia
lizării producției, domeniu în 
care centrala nu a acționat pT- 
nă acum cu destulă operativi
tate. Specializarea unei uzine 
pentru montajul general, a al
tora pentru o anume aparatu
ră, specializarea pe subansamble 
și repere mici — sînt soluții 
care se cer studiate cu toată 
atenția de conducerea centra
lei, aplicarea lor creind con
diții pentru creșterea produc
tivității și calității, pentru fa
cilitarea operațiilor de mecani
zare, simplificarea și îmbună- 
țirea transportului.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut con
ducerii centralei ca, în cola
borare ou ministerul, cu Co
mitetul de Stat al Planificării, 
să stabilească un program con
cret, de perspectivă privind 
propria organizare precum și 
cea a întreprinderilor cc o 
compun, în așa fel incit fie
care unitate din cadrul ei să 
devină o întreprindere moder
nă, dotată la nivelul tehnicii 
avansate și organizată pe baze 
cu adevărat științifice.

Subliniind că planificarea 
producției pe tonaj nu stimu
lează ridicarea tehnicității, pro-" 
ducției și nici reducerea con
sumului de metal, in special 
folosirea oțelurilor aliate — se
cretarul general al partidului 
a indicat să se renunțe la o 
asemenea planificare și să fie 
înlocuită cu planificarea pe 

românească constructoare do 
mașini — Uzina dc mașini gre- 
le-Bucurc.ști — locul de naște
re al turboagrcgatelor dc ma
rc putere. Actul ei de dare in 
funcțiune a fost semnat in 
1966, cînd, a început să pro
ducă prima secție de oțelărie 
electrică. In scurt timp au în
ceput producția și in celelalte 
sectoare calde — forja și tur
nătoria — organizate intr un 
ciclu metalurgic complet. Ele 

Ceaușescu, in preocuparea per
manentă de a lua contact direct 
cu realitățile sociale și eco
nomice, de a cunoaște la fața 
locului munca și problemele co
lectivelor din diferite .sectoare 
dc activitate, vizita a prilejuit 
o examinare concretă a stadiu
lui îndeplinirii planului dc pro
ducție și de inVestiții pe acest 
an. a modului cum își exercită 
atribuțiile centralele industriale 
dc curind create, rolul lor in 
modernizarea și specializarea 
producției, in pregătirea condi
țiilor pentru o activitate tot 
mai eficientă în viitor.

de altfel expresie și montorul 
Ion Dobrescu din secția de pre
lucrări mecanico, vizitată in 
continuare de oaspeți. Sute de 
muncitori ai acestei secții au 
aplaudat cu căldură pe secre
tarul general al partidului, pe 
ceilalți conducători de partid. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit in fața unui grup nu
meros de tineri, în cea mai 
marc parte absolvenți a doi 
ani ai școlii profesionale a u- 
zinei, încadrați, potrivit hotă- 
ririlor in vigoare, în producție, 
urmînd ca anul III de studii 
să și-l facă la seral, pentru a 
îmbina mai direct pregătirea 
teoretică cu cea practică.

în secția prelucrări mecani
ce, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat colectivului să stu
dieze cu mai multă operativi
tate posibilitățile de mecani
zare a unor lucrări pentru care 
se cheltuiește mult timp, pre
cum și forță de lucru care ar 
putea fi utilizată mai cu folos 
în alte sectoare. Recomandind 
să se ia măsuri pentru meca
nizarea procesului de produc
ție, pentru modernizare, secre
tarul general al partidului a 
indicat ca un grup de "Specia
liști de la institutelele de cer
cetări, din minister, din cadrul 
uzinei să studieze această pro
blemă și să- elaboreze soluțiile 
cele mai potrivite pentru a 
spori ritmul de lucru care, în 
prezent. nu este satisfăcător. 
De asemenea s-a indicat să se 
ia măsuri pentru organizarea 
mai judicioasă _a spațiului de 
producție, pentru înzestrarea 
uzinei cu noi capacități de pro
ducție.

produs. De asemenea, abordind 
problema cointeresării materia
le, a retribuției muncii, tova
rășul Ceaușescu a recomandat 
să se urmărească realizarea u- 
nei cit mai bune încadrări po 
categorii, astfel incit să se sti
muleze eforturile tuturor a- 
celora care realizează lucrări 
de înaltă calificare. Creșterea 
veniturilor muncitorilor — a 
subliniat secretarul general al 
partidului — este nemijlocib 
legată de eficacitatea măsuri
lor de organizare a producției, 
de modul în care centralele in
dustriale vor coordona activi
tatea economică a întreprinde
rilor ce le alcătuiesc, de spe
cializarea și profilarea judi
cioasă a acestora ,de folosirea 
integrală a capacităților do 
producție, a forței de muncă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
în acest complex proces de or
ganizare științifică a produc
ției, de modernizare și specia
lizare a fiecărei întreprinderi 
va fi studiată .și folosită expe
riența și inițiativa colectivelor 
de muncitori și specialiști din 
uzinele centralei și din cadrul 
altor centrale și mari unități 
industriale din țară și de peste 
hotare, că organizațiile de par
tid, sindicale și de tineret se 
vor dovedi mai active, vor 
contribui mai eficient la rezol
varea problemelor majore ale 
producției.

Cei prezenți, membri ai con
ducerii uzinei și centralei, ca
dre de răspundere din Minis
terul de resort, s-au angajat în 
fața conducerii partidului. a 
secretarului său general că vor 
acționa cu hotărîre pentru a 
traduce în fapt indicațiile, su- 

-gestiile ce le-au fost făcute 
pe parcursul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu- 
lui, și ceilalți conducători de 
partid părăsesc uzina de uti
laj chimic ..Grivița Roșie', in 
aplauzele muncitorilor care o- 
vaționează pentru partid, pen
tru Comitetul său Central.

sînt proiectate și construite 
după ultimele exigențe tehnice, 
cu utilaje și instalații de înaltă 
tehnicitate, sincronizate proce
selor tehnologice mecanizate și 
automatizate. Performanțele 
producției realizate aici au fost 
stabilite recent prin executarea 
unor repere cu tehnologie com
plexă pentru turbinele hidrau-
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In tot timpul vizitei 
în tinăra și puternica 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din secțiile in funcțiune, 
ca și constructorii de pe sche
le l-au întîmpinal pe tovarășul 
Nicolae Ceai 
bilă căldură, 
cu ai 
atașai 
dului 
în sl 
tării

țum
itat<

lumc.
Un 

zitat 
grele

■seu cu o deose- 
lanifestîndu-și și 

?cst prilej puternicul lor 
nent față de politica pârli

și statului nostru, pusă 
ujba înfloririi și dczvol- 
multilaleralc a patriei, a 
i socialismului și păcii în

obiectiv industrial vi
pla! forma industriei 

la Borceni a fost sec-

OVARASULUI
AUȘESCUCE

- Vizitând această „cetate" a 
P-c.mțihir dc oțel, tovarășul 
Ni-ola» Ceaușeseu și ceilalți 
conducători dc partid s-nu o- 

’ a tunelul de echilibrare 
•și supraturare a rotarilor 
pentru echipamentele tur- 
beenergetier, o adevărată u- 
zjnă. unde principalelor repere 
;» turlxiagrogatclor românești 
li se semnează „certificatul de 
garanție*.  In moderna cameră 
ri» lumandă a standului tunel, 
oaspeții sînt informați că a- 
ceastă unitate importantă a u- 
zuK’i a intrat recent in func
țiune. echilibrindu-sc pînă a- 
cwm primul rotor al unei tur
bine realizate de Uzina con- 
sP-*»ct<xare  de mașini din Ro
și la.

inso, m <ie dirretorul general 
uzinei, ing. Tîbcriu Gre

en. ‘«tspeții vizitează, în con- 
Imuare. hala dc turboagrcgatc. 
A<x-astă importantă unitate a 

impresionează prin în
tindere sa — 6,8 hectare
— fiind una dintre cele mai 
■juari din Europa. Construcția 
Ixdei este acum terminată. Tn 
prezent se lucrează la montajul 
principalelor utilaje. Una din 
prwncie secții productive care 
va funcționa aici — sculâria
— a și început să producă, 
b'.rind celorlalte unități aflate

funcțiune sculele și dispo
zitivele necesare procesului 
tehnologic

intrarea în funcțiune a hâ
dei de turlșoagregale — relevă 
-4ircc1on.il general al uzinei — 
va marca o etapa importantă 
Jn evoluția acestei mari unități 
in'hrstriaîc

tn fața unei machete și a 
u»'r,r planșe tehnice, sc dau ex
plicații in legătură cu stadiul 
•constructiilor și cu caractcristi- 
ehr ntilaielor ce se vor pro- 
*Tuce pentru prima dată aici. 
Planul de perspectivă prevede 
ci fn anul 1972 sâ se realizeze 
5n nzină primele turboagrega- 
<e dc 336 MW. urmînd ca în 
■etapele următoare sâ se treacă 
1- realizarea unor turbnagro- 
Miîte și mai mari — de 600 
W. Se subliniază faptul că 
l’zina de mașini grele din Bu- 
-eurești își va snune un cuvînt 
bmsrîtor în înfăptuirea nlanu- 
Tni de electrificare a țării, fur- 

-jnzind într-o proporție însem
nată echiDamcntul necesar cen- 
țr-'’c]ciT-

O altă secție vizitată este 
Jhala de tratament termic, a- 
4’ată m plină construcție. Re
țin atenția cîteva noutăți teh- 
-e;re importante. ȚJn cuptor de 
mari dimensiuni, va asigura 
-c’Hrea pieselor dună o tehnolo- 
xon modernă — sub ceață, iar în 

_a!te cuptoare automatizate se 
■va efectua tratamentul termic 
al pieselor sub influența căl
durii produse de hidrocarbu
rile gazoase.

Pe tot parcursul vizitei se dau 
ample explicații în legătură cu 
stadiu) construcțiilor, cu nivelul 
tehnic la care se vor realiza 
•noile produse ale acestei mari 
unități constructoare de mașini 
din țara noastră, vlăstar vigu
ros al prevederilor celui do-al 
JX-lea Congres al partidului.

dc
ția de pereți membrană și țevi 
pentru razanele dc abur apar- 
ținind Uzinei „Vulcan", între
prindere bucureșteană, care, a- 
lături de Uzina de mașini grele, 
face parte din noua cenlralâ 
industrială de utilaje energeti-

slrucții.
Directorul general al Uzinelor 

„Vidcan", ing. Constantin Du- 
milrachc, îi conduc 

nologico intrate 
informindu-i că în prezent se 
lucrează la alte două aseme
nea linii automate, caro, îm
preună. vor produce anual 
83 000’tone utilaje. Rfispunzind 
întrebărilor cc-i sînt adresate 
de conducătorii de partid, direc*  
torul uzinei subliniază că prin 
intrarea în funcțiune 
unități, capacitatea dc produc
ție a Uzinelor „Vulcan" va 
crește cu 1P.—20 la sută, per*  
mițind totodată realizarea unor 
produse de înalt nivel tehnic, 
corespunzătoare cerințelor econo
miei noastre naționale, exigen
țelor tehnicii moderne. Adre- 
sindu-se primarului municipiu
lui. tovarășul Ceaușcscu reco
mandă ca în alcătuirea planu-

)>e oaspeți 
lungul primei linii tri)- 

în funcțiune,

a rroii

lui do sistematizare se a- 
cordc atenție acestei zone a 
orașului, să se prevadă con
strucții de locuințe proprietate 
a uzinei, edificii social-cultu
ralo. croind u-sc condiții cores
punzătoare pentru coi ce voi*  
lucra in aceste unități econo
mice.

In Încheierea vizitei la Uzina 
do utilaj greu, to\.--r.'.ul 
Nicolae Ceaușcscu. fclicitindu-i 
pe constructori, pe toți cei ce 
își desfășoară cu pasiune mun
ca pe uceaslă gigantică plat
formă industrială, apreciind ni
velul tehnic al utilajelor care 
au început să se producă aici, 
recomandă, totodată, gazdelor 
să se intereseze îndeaproape do 
grăbirea lucrărilor dc consli iu
ții pentru ca obiectivul indus
trial vizitat să poată fi dat în 
folosință în termenul stabilit 
și la parametrii tchnico-econo- 
mici prevăzuți în proiect.

ii.

Locul de naștere 
arterelor electrificării46

Străbătând alte zone ale ora
șului, coloana mașinilor se în
dreaptă spre Fabrica de cabluri 
și materiale elcctroizolante. Tra
seul prilejuiește o trecere în 
revistă a muncii constructorilor 
cure au dăruit Bucureștiului, 
tuturor cartierelor sale o nouă 
înfățișare. Termocentrala Po
pești-Leordeni, serele care de 
departe dau iluzia unui lac vă- 
lurit, apoi adevăratul oraș care 
s-a înălțat în cartierul Titan 
sînt o impresionantă mărturie.

Fabrica de cabluri’și mate
riale clectroizolante — produ
se de o întrebuințare foarte va
riată in întreaga economic na
țională... Deși industria noas
tră de cabluri a luat ființă cu 
două decenii in urină, această 
ramură de producție s-a dez
voltat îndeosebi in ultimii ani, 
ca urmare a dotării masive cu 
noi capacități de ‘producție, a 
necesităților mereu sporite ale 
economiei. Vechea fabrică și-a 
sporit capacitatea pe parcurs 
și, mai ales, anul acesta cînd 
au intrat in funcțiune cîteva 
sectoare importante de produc
ție.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt invitați de ad
junctul ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Cornel

Mihulccea, să 
nități intrate 
nul acosta — 
dc forță, cu o capacitate anuală 
de 10 000 km cabluri și trăgă- 
toriu de aluminiu cu o capa
citate de 10 000 tone pe an.

Directorul general al Fabri
cii, ing. Ioan Macău, infor
mează că aceste unități au fost 
date în funcțiune cu 12 și res
pectiv 15 luni înainte de ter
men, permițir.d realizarea unor 
sporuri de produse deosebit de 
solicitate de economia noastră 
națională. In acest timp, dc la 
intrarea lor în funcțiune, a- 
ccste secții au atins indicatorii 
prevăzuți în proiecte — ceea 
ce reprezintă un important suc
ces pentru tinerele colective de 
muncă de aici.

Urmărind procesele teh
nologico. tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu se interesează de ca
racteristicile noilor produse, de 
procesele tehnologice de fabri
cație. de stadiul livrărilor către 
beneficiari. Oaspeții primesc, de 
asemenea, explicații privind 
preocupările specialiștilor uzinei 
pentru îmbunătățirea permanen
tă a calității cablurilor, cerce
tările fiind finalizate în mai 
multe inovații și invenții.

Tot la această fabrică se vi
zitează o altă importantă sec-

\ izileze noile u- 
in funcțiune a- 

sccția de cabluri

a-ție — tragătoria de cupru, 
flata și ca in pragul intrării 
integrale in funcțiune, conform 
graficului lucrărilor la zi. Re
cent și această secție — cu o 
producție anuală de 4 500 tone 
— a început să producă. Gaz
dele informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu că in mo
mentul de față, atit construc
torii, cît și beneficiarii, care 
au preluat o mare parte din 
utilaje, lucrează intens pentru 
ca secția să atingă parametri 
proiectați — 21 000 tone anual.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușcscu < felicită 
cu căldură pe constructori și 
pe beneficiari pentru rezulta
tele obținute în scurtarea ter
menelor de execuție a noilor 
obiective, rccomandîndu-le să 
persevereze în această direcție, 
să asigure continua îmbunătă
țire a produselor întreprinde- 

. rii. care sînt dc o deosebită 
utilitate pentru întreaga eco
nomie națională.

Muncitorii uzinei își iau un 
prietenesc rămas bun de la 
oaspeți. Se aplaudă și se ova
ționează cu căldură pentru par
tid, pentru secretarul 
neral, tovarășul 
Ceaușcscu.

său ge-
Nicolae

Cui intui metahirgiștiior
<le la uzinele „23 August**

„Vom contribui activ la înfăptuirea
politicii de industrializare

socialistă a țării**
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușcscu in marile întreprin
deri industriale din Capitală se 
încheie la Uzinele „23 August", 
una din cele mai importante 
unități constructoare de mașini 
din țara noastră. Prin calita
tea produselor sale, această în
treprindere a devenit de mult 
o prestigioasă carte de vizită 
a constructorilor de mașini din 
țara noastră. Cunoscută în în
treaga țară prin utilajele com
plexe și de mare tehnicitate 
destinate echipării noilor obiec
tive industriale ale țării, uzina 
furnizează utilaje complexe în 
numeroase țări ale lumii. Nu-

Milioanele
© i rmare din pag. 1.

ca, ciștigind an de an in do
tare, a luat un demaraj pu
ternic. Minerii nu au dezmin
țit atributul lor de bază — 
tenacitatea — și, uneori mai 
rncet, alteori depășind pre- 
v iziunile riglei, au adus pro
ducția minei in apropierea 
ultimelor trepte asemenea ce
lor pe rare se pregătesc să 
urce campionii.

Mai de curind, din nou a- 
sistăm la o întrecere între 
calculele inginerului și pri
ceperea și pasiunea mineru
lui, întrecere soldată cu doi 
cișligători : atit primul cît și 
al doilea concurent. Astăzi 
se lucrează cu 240 salariați 
mai puțin dccît in 1966, dar 
se extrage cu 215 000 tone de 
cărbune mai mult decît în a- 
celași an. Contribuția ingine
rului a constat intr-o judi
cioasă organizare a produc
ției și a muncii pe baze ști
ințifice, acțiune căreia mine
rul i-a răspuns prompt, in fe
lul lui, rralizînd randamente 
in abataj do 8—9 lone pe 
post și viteze de înaintare de 
250 ml/lună (cifre record în 
condițiile minei). Nu avem 
temeri să afirmăm că mine
rul a adăugat do această da
tă. pasiunii cu care a lucrat 
in 1956» o nouă rațiune de

Vulcanului
a gindi specifică anului 1909, 
in ceea ce privește organiza
rea lucrului la propriul său 
loc de muncă. Dacă l-am fi 
întrebat pe Gheorghe Purdă, 
ce nu-i dă pace noaptea în 
somn, ne-ar fi răspuns poate 
fără ezitare : viteza! A fă
cut minerul niște studii de- 
ale lui și a dovedit că poate 
realiza cu oamenii din bri
gadă (Răchilianu. Bunoiașu, 
Todoruți, Arvunescu și alții) 
o viteză de avansare la pre
gătire în cărbune ce nu a 
mai fost realizată pînă a- 
tunci la mina Vulcan. I s-au 
creat condițiile tehnice și iată 
rezultatul : 250 ml/lună avan
sare în stratul 13. Si alte 
exemple: Țifdâ. Iordan și 
Ciuca au nomit o întrecere 
pentru obținerea unor randa
mente de peste 8 tone/post 
(pînă acum realizau 6—7 to
ne/post). încurajate de con
ducerea minei, care stimulea
ză creșterea vitezelor de co
bor ire pe verticală la lucră
rile rămase in urmă, brigă
zile cc mobilizează una ne 
alta. Pentru acești mineri (ca 
și pentru cei din brigăzile 
conduse de Gheorghe Tașcu, 
Ton Bălțatu, Antal Geza și al
ții) fiecare zi e „zi de pro
ducție mărită".

Dar parcă mai plină de in
tensitate ca în ‘56...

mai liniile pentru fabrici de 
ciment produse in această u- 
zină au fost exportate în circa 
30 de țâri.

Gazdele invită pe secretarul 
general al partidului să vizi
teze cele mai importante uni
tăți de producție ale fabricii 
— secțiile de motoare și de 
locomotive.

Secția de motoare, organizată 
în linii de fabricație continue, 
corespunzător operațiilor de 
prelucrare a pieselor, oferă o 
imagine, grăitoare a tehnicii 
moderne cu care este dotată, 
ca de altfel întreaga uzină. 
Piesele ce se execută în sec
ție formează componentele de 
bază ale motoarelor Diesel de 
350 și 700 C.P. : cilindri, pis
toane, biele.

Oprindu-se în fața unei ma
șini care prelucrează pistoane, 
tovarășul Ceaușeseu se intere
sează dc calitatea aluminiului 
folosit la confecționarea a- 
cestor produse, furnizat de tî- 
năra uzină din Slatina. Ing. 
Adalbert Bularca, directorul 
general adjunct al uzinei, in
formează că sînt mulțumiți de 
felul in care se achită de o-

bligațiile contractuale îhtre- 
prinderea slătineană.

Dialogul dintre oaspeți și 
gazde continuă in fața unei ma
șini de alezat, la care lucrează 
unul din cei mai destoinici 
muncitori ai uzinei, Aurel Du- 
mitrian, și la mașina de prelu
crat arbori cotiți, unde lucrea
ză muncitorul Andrei Traian. 
Se relevă rezultatele obținute 
în acțiunea permanentă de re
ducerea consumului de metal. 
Gazdele informează pe secre
tarul genera) al partidului că, 
datorită măsurilor luate pen
tru îndeplinirea ritmică a pla
nului, colectivul acestei uni
tăți se mîndrește cu realizarea 
pînă în prezent a 35 de motoa
re’ peste plan, solicitate de di
feriți beneficiari din țară.

Despre calitățile motoarelor 
produse la .,23 August" se dis
cută, de asemenea, și la stan
dul de 
aparate 
control, 
înalt al 
nei. Aici, pe un panou special 
sini înregistrați toți parametri 
de calitate, motorul plecînd 
din uzină numai după ce a-

încercare, înzestrat cu 
speciale de măsură și 
dcmonstrînd gradul 
dotării tehnice a uzi-

• Urmare din pag. 1.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

aerului a înregistrat valori 
cuprinse între plus 2 grade 
la Petroșani și zero grade la 
Paring. Minimele au oscilat

între minus 3 grade și, res
pectiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă, 
cu ceru] mai mult acoperit. 
Precipitații slabe sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Tem
peratura in ușoară scădere.

ticipă, împreună cu proiectan
tul, pînă la faza finală a pro
iectării, a experimentării. Rea
lizarea susținerii mecanizate po
trivită pentru straiele Văii Jiu
lui va fi rodul comun al celor 
două compartimfhte.

— Cunoaștem rezultatele me
ritorii pe care colectivul 
I.C.P.M.H. le-a dobindit. mai 
ales sub latura aplicării sus
ținerii metalice, a extinderii 
abatajelor experimentale echi
pate cu stîlpi hidraulici și grinzi 
în consolă. Dar, ue-ați putea 
exemplifica studii efectuate și 
avizate favorabil, chiar cu re
zultate ce s-au dovedit bune 
după experimentare, care insă 
n-au fost extinse pe măsura 
posibilităților, a imperativelor 
actuale ?

— Se pot da — cțin păcate 
— mai multe exemple. Extrem 
de anemic se acționează in 
privința armării metalice a .spi- 
țurilor" abatajelor, foarte a- 
vantajoasă sub aspect economic.

e bine ca 
din Cen- 
unităfile

(n. n. Considerăm că 
serviciile tehnologice 
(raia cărbunelui și 
miniere să se aplece cu mai 
mult interes asupra acestei 
probleme, să creeze loate con
dițiile introducerii metodolo
giei de susținere în cauză pen
tru că, după cum sîntem infor
mați, sînt locuri suficiente un
de se poate aplica). Alt caz: 
institutul nostru a elaborat un 
studiu care a urmărit îmbună
tățirea metodelor de exploatare 
a stratelor 17 și 18 Uricani, 
propunînd abatajul cu front 
lung, in varianta cu susținere 
metalică și tăiere mecanizată. 
Experimentările preconizate nu 
s-au desfășurat in ritmul pre
văzut. datorită faptului că u- 
tilajele în cauză — combinele 
— nu au sosit încă... (n. n. — 
In cadrul redeschiderii lucră
rilor de abataj, unde se pre
tează intervenția ca atare, pe 
măsură ce mașinile de tăiere 
vor sosi, serviciul tehnic al 
Centralei să le repartizeze cu 
precădere in această di reci ie, 
pentru valorificarea cit mai ra-

cvasiă instalație și-a dat 
zu|- său exigent.

Vizita conducătorilor de par
tid continuă in sectorul de lo
comotive, unde se realizează 
șase tipuri de locomotive me
canice și Diesel hidraulic/» dc 
123—1 250 C.P. Gazdele pre 
zintă înnoirile aduse secțiilor 
dc fabricație caro pot asigura 
realizarea, Iu fiecare două zile, 
ii unei locomotive, 
condițiile tehnice 
cele mai moderne, 
rămasă in urmă cu planul li
vrărilor de locomotive. Mem
brii colectivului de conducere 
a uzinei, cît și directorul gene
ral al Centralei industriale de 
utilaje energetice, metalurgice 
și pentru construcții, Ion Chi- 
văran, asigură pe tovarășul 
Ceaușcscu că vor lua toate 
măsurile pentru recuperarea 
răminerii în urmă a acestui 
sector deosebit dc important.

In încheierea vizitei în a- 
ceastă mare unitate industrială, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
este rugat să se oprească cî
teva minute și în secția dc 
sculăric a uzinei, organizată 
după un flux tehnologic con
tinuu. Aici, alături de munci
tori cu o bogată experiență în 
producție, lucrează și numeroși 
tineri, absolvenți ai școlii pro
fesionale a întreprinderii, sau 
calificați la locul de Ynuncă. 
Secretarul , general al Partidu
lui Comunist Român se intere
sează de rezultatele obținute 
în muncă de tineri, de preo
cupările conducerii uzinei pen
tru a sprijini noile cadre in 
însușirea tainelor meseriei.

In tot timpul vizitei, în dis
cuțiile cu cadrele de condu
cere ale întreprinderii, tova
rășul Nicolae Ceaușcscu s-a in
teresat de măsurile luate de 
ministerul de resort și de în
treprindere pentru realizarea 
planului pe acest an, de preo
cupările colectivului pentru 
pregătirea și asigurarea ritmi
cității producției in anul vii
tor și pentru realizarea pro
gramului de investiții la ter
menele stabilite ; el a cerut să 
se facă totul pentru recupera
rea răminerilor în urmă exis
tente în unele sectoare, să se 
valorifice din plin toate po
sibilitățile existente, în’.ăturîn- 
du-se neajunsurile manifestate 
în munca dc concepție și orga
nizare a producției.

La locurile de muncă vizita
te, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Uzinei ,,23 August" au 
făcut o caldă primire secreta
rului general al partidului și 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, exprimindu-și hotă- 
rîrca Ion fermă de a munci cu 
abnegație, de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan, conș- 
tienți că astfel vor fi îndepli
nite cu cinste datoriile ce re
vin uzinei lor, că vor contri
bui la păstrarea tradițiilor sa
le de muncă.

Q

Pretutindeni, in toate între
prinderile industriale vizitate, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii, raportind despre rezul
tatele muncii lor, au ținut să 
exprime profundul lor atașa
ment față de politica marxist- 
leninistă a partidului, — poli
tică ce schimbă din temelii în
fățișarea țării, și pe care în
tregul nostru popor este ho- 
tărit s-o înfăptuiască cu de
plină convingere ca pe propria 
sa politică.

Relatind despre preocupările 
lor, despre eforturile pe care 
le depun pentru a încheia a- 
cest nou . an al cincinalului cu 
rezultate cît mai bune, colec
tivele întreprinderilor vizitate 
au dat glas hotărîrii'ce animă 
întregul nostru popor — de a 
munci și lupta sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu. pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, pentru e- 
dificarea cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Reportaj realizat de : 
Constantin MI TEA 
Gheorghe SECUIU 
Nicolae DKAGOȘ 
Mircea S. IONESCU

u

pidă și eficientă a acestui stu
diu). Apoi, tot ceea ce s-a re
zolvat in legătură cu aparatu
ra de automatizare capătă a- 
tri bulele inutilității dacă vom 
continua să ne „împiedicăm" 
de executarea turnării unei 
simple carcase. Calculăm relee, 
soluționăm scheme electrice 
complexe într-un timp cit mai 
scurt și confecționarea unei pie
se simple, derizorii durează cu 
lunile. Nu este indicat ca un 
monorai să „coste" mai mult 
de un an ! (n. n. — Desigur, a- 
ceste piese nu cîntăresc decît 
cel mult cîteva zeci de kilo
grame, iar indicatorii se apre
ciază — de ce exclusiv ? — in 
tone... Recomandăm, încă o da
tă, compartimentelor respecti
ve ale U.U.M. Petroșani să se 
străduiască a nu mai lăsa pe 
un plan secundar — în ciuda 
dificultăților — realizarea pie
selor de gabarit redus. Proto
tipul realizat do I.C.P.M.II. aș
teaptă sa fie experimentat în 
mină, să se tragă concluzii și 
să se dea în fabricație de se- 
rie. Cu atitea amînări... iese din

Spiritul militant in munca dc partid 
presupune atitudine combativa 
din partea tuturor comuniști or

rea în acest scop a lucrărilor, 
a proiectelor de an la studenții 
din anii superiori trebuie să 
devină o practică curentă. 
Vorbitorul a arătat că urmări
rea modului de verificare a 
cunoștințelor studenților de-a 
lungul anului universitar tre
buie să preocupe îndeaproape 
organizațiile de partid, grupe
le de partid și decanatele fa
cultăților. In scopul ridicării 
nivelului dc pregătire profe
sională a viitorilor absolvenți 
este necesar să se acorde o a- 
tenție deosebită stilului de 
muncă al studenților anilor 
IV—V. Aceasta reclamă atra
gerea studenților la o susținu
tă activitate de cercetare știin
țifică, valorificarea mai efecti
vă a practicii dc an și de di
plomă. Pentru îmbunătățirea 
urmăririi modului cum își e- 
fcctuează studenții, practica — 
tov. Marin Manca, președin- 
tele Consiliului Asociației stu
dențești, a propus să se reîn
ființeze catedra de practică. 
S-a vorbit și despre necesita
tea ' îmbunătățirii tematicii lu
crărilor de cercetare științifi
că, axarea acesteia pe proble
mele majore ale producției 
și atragerea unui număr mari 
mare dc cadre didactice și stu-‘ ) 
denți la activitatea științifică \ 
— mijloc valoros de lărgire a ' 
cunoștințelor lor de specialitate. 
Adunarea a subliniat răspun
derea ce revine cadrelor didac
tice în îmbunătățirea stilului 
de muncă, de învățătură a stu
denților. In acest scop au fost 
luate multiple măsuri dc către 
comitetul de partid și condu
cerea institutului. Cadrele di
dactice au fost repartizate pe 
grupe dc studii spre a îndru
ma nemijlocit studiu] indivi
dual al studenților, a coordona 
și asigura creșterea < ficacitâții 
acțiunilor educative. în îndru
marea individuală a studenți
lor au existat deficiențe da
torită complexității problemei, 
lipsei de experiență dar și a su
perficialității de care au dat 
dovadă unele cadre didactice, 
punind mai mult accentul pe 
latura formală a acestei ac
tivități. Activitatea de îndru
mare a studenților se rezumă 
mai mult la consultații și la 
îndrumarea lucrărilor științifi
ce, spunea tov. Nicolae Iliaș, 
prodecanul Facultății de mine. 
Cadrele didactice nu s-au a- 
propiat suficient de studenții 
de munca și preocupările lor 
zilnice, nu și-au făcut simțită 
zijnic prezintă în mijlocul stu
denților. Remedierea acestor 
neajunsuri cere intervenția e- 
feelivă a organizației de par
tid.

Darea de seamă și dezbate
rile au subliniat necesitatea 
orientării eforturilor organiza
țiilor dc partid, a asociației 
studențești spre intensificarea 
muncii de educare politică a 
studenților. Un rol deosebit

revine in acest sens catedrei 
dc științe sociale în sensul îm
bunătățirii seminariilor, a cali
tății predărilor. Se cur mai 
multe strădanii pentru imbo- 
găjțirea conținutului și ridica
rea gradului dc atractivitule a 
acțiunilor cultural-educative or
ganizate pentru studenți, mai 
multă inițiativă în coordonarea 
activității lor din timpul li
ber. In fiecare an se întocmesc 
planuri comune cultural-edu-. 
cative, a spus tov. Aurel Pop, 
șeful catedrei de științe socia-*  
le, dar realizarea acestor pla
nuri nu mai este urmărită în 
continuare. Aceasta e cauza 
slăbirii muncii cultural-educa 
live în rîndul studenților.

Mobilizarea corpului profeso
ral, al asociației studențești la 
îmbunătățirea procesului ins- 
tructiv-educativ reclamă cu ne
cesitate — au arătat în una 
nimitatc jaarticipanții la dezba
teri —perfecționarea continuă 
a activității organizației dc 
partid, creșterea competenței 
sale. Dintre multiplele proble
me abordate în -acest sens re 
ținem mai ales necesitatea dez
voltării răspunderii tuturor ca
drelor, a tuturor comuniștilor 
față de sarcinile Ce le revin în 
perfecționarea procesului ins- 
trucliv-educativ.i Pentru dez
voltarea acestei ■. răsuunderi, a-, 
dun.area a cerut' organizației 
de partid sâ - persevereze cu 
mai multă hotărîre pentru li
chidarea formalismului, a su
perficialității care-se mai re
simte în activitatea unor ca
dre, pentru introducerea unui 
climat mai combativ jn întrea
ga muncă de partid. In dezba
terea adunărilor de partid cît 
și a celor ale asociației stu
dențești. să fie puse probleme 
majore, să se asigure un schimb 
de opinii viu, combativ. Mai 
mulți vorbitori au cerut ca 
organizațiile de bază, grupe 
le de partid să-și facă un obi
cei din a analiza periodic cum 
se îndeplinesc anumite măsuri 
și să tragă la răspundere pe 
cei care și-au neglijat sarcini
le. S-a discutat mult dcsnre 
necesitatea dezvoltării spiritu
lui combativ — în primul rînd 
al membrilor de partid. Aici 
am dori o precizare : una e să 
vorbești despre necesitatea spi
ritului critic și altceva c să 
promovezi în realitate critica, 
adică să critici cu țintă preci
să definind și pe cel ce se face 
răspunzător dc existența unui 
anumit neajuns. In adunarea 
activului de .partid de la insti
tut s-an analizat cu competen
ță multe aspecte ale vieții uni
versitare. s-au amintit neajun
suri ale vieții dc partid. S-a 
spus despre unii și alții că 
nu-și fac datori:1. Era de 
teptat să se spună pe nume 
acelora care-și neglijează anu
mite sarcini. însă nu s-a în- 
timplat așa. Doar in darea de 
seamă a fost criticat un mem
bru de partid, față de care <-a 
arătat în adunare, alții meritau 
critici mult mai severe.

aș-

In cadrul concluziilor asupra 
desfășurării dezbaterilor, tova
rășul loan Lungu, secretar al 
Comitetului județean de partid, 
a vorbit despre sarcinile 
răspundere ale 
de partid din institut, 
miletului de partid.

Dreptul de control 
organizațiilor de partid 
vățămîntul superior, 
fața comitetului de partid, 
birourilor organizațiilor 
bază exigențe noi, sporite, mai 
ales in ceea ce privește îndru
marea și controlul activității 
catedrelor, a întregului proces 
instruct! v-cducativ. Creșterea 
competenței, a puterii de in
riurire a organizațiilor de 
partid, a arătat vorbitorul, ne- 

o activitate 
o răspundere 
de sarcini din partea 
comuniștilor, mai a'es 
din organele alese. Es- 
să fie sesizate lipsurile,

de 
organizațiilor 

ale co-

acord&I 
din ra- 

ridică in
a 

de

susți- 
spori-

actualitate). In privința umectă- 
rii, a injectării apei sub pre
siune în masiv, există la ora 
actuală dotarea, dar aceasta nu 
se foloseșțc la nivelul scontat.

— încă o întrebare : resursele 
umane și materiale de care dis
puneți vă sînt suficiente ?

— Actualmente, avem șase 
cercetători și trei proiectanți 
noi, în fază dc stagiatură. Co
lectivul este mai complet în 
raport cu cel vechi, dar nu su
ficient pentru cerințele prezen
tului și ale perspectivei. Se pu
ne problema întregirii canarită- 
ții concepționale in așa,fel in
cit posibilele probleme extra- 
plan ivite să nu afecteze conti
nuitatea procesului muncii. 
Găsim câ este necesară asigura
rea Și menținerea unei rezerve 
dc capacitate de 8—10 la sută, 
nenominalizată în plan. Trebuie 
să căutăm un mod cit - mai 
propice de atragere a unor ca
dre cu experiență, cu posibili
tăți reale în acest domeniu. Re
feritor la procesul de integrare

deplină a noului cercetător sau 
proiectant, a fuziunii om-pro- 
blemâ se impune din partea 
conducătorului de lucrare acor
darea unei atenții mai mari, 
mai plină de grijă, de solici
tudine. față de elementul proas
păt captat, iar din partea a- 
cestuia din urmă manifestarea 
unei sirguințe sporite, a unui 
interes veșnic viu, ncalterat.

In altă ordine de idei, noi 
nu dispunem peste tot de baza 
tehnico-materială necesară. Mă 
refer la laboratoarele de auto
matizare și modelare. Oamenii 
noștri au executat un proiect 
pentru un stand de modelare. 
Sâ sperăm că, încă în acest 
an, U.U.M. va da curs comen
zii corespunzătoare. Este nea
părată nevoie de o. punte ten- 
sioinetrică pentru automatizări 
și am revenit în acest sens la 
serviciul tehnologic din centra
lă deoarece, o dată cu diminua
rea cotelor de valută aferente 
importului, se redusese lot e- 
chipamentul util cercetării.

cosită 
nută, 
lă față 
tuturor 
a celor 
te bine .. 
să se dea soluții pentru înlătu
rarea lor, in schimb, e și mai 
important ca fiecare comunist 
să contribuie efectiv la îndepli
nirea sarcinilor, la remedierea 
neajunsurilor existente. Pentru 
creșterea puterii de înriurire 
a organizațiilor de partid se 
cer strădanii susținute pentru 
lărgirea rînduriior lor prin 
priniirea în partid a ce|or mai 
buni studenți și educarea parti
nică a acestora.

Tovarășul Ioan Lungu a ac
centuat sarcinile de răspunde
re ce revin organizației 
partid, cadrelor didactice 
mai ales ale asociației Studen
țești pentru perfecționarea mun
cii educative în rîndul studen
ților Spre a diversifica și îm
bogăți munca educativă aso
ciațiile studențești trebuie să se 
bucure de mai mult sprijin 
din partea organizațiilor 
partid.

în încheiere, vorbitorul 
exprimat convingerea că 
înlăturarea formalismului, 
promovarea 
principiului 
prin urmărirea 
ță a înfăptuirii măsurilor 
hotărîrilor adoptate, comitetul 
de partid și birourile organiza
țiilor de bază își vor spori com
petența, și-și vor îndeplini cu 

eficacitate deplină 
sarcinile ce le revin in per- 

instruc-

succes, cu

de 
și

de

și-a 
prin 
prin 

cu consecvență a 
muncii colective, 

cu perseveren- 
și

fecționarca procesului
tiv-educativ in rindul viitorilor 
ingineri mineri.
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I
8.45 Deschiderea emisiunii. 

Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
.școlar. La șase pași dt 
o excursie — emisiune 
concurs. Participă echi
pele reprezentative ale 
școlilor din județele iiu 
zău și Dolj. Șah, mare
lui maestru ! Partidă de 
șah prin televiziune sus
ținută de Florin Gheor
ghiu. Film serial „Fiul 
mării".

10,15 Ora satului.
11.20 Concert simfonic. 
12.00 De strajă patriei.
12,55 Fotbal : Polonia — Bul

garia. preliminariile 
Campionatului mondial 
'Transmisiune directă de 
la Varșovia.
Rugbi : România B — 
Franța B. Transmisiune 
de la Stadionul Dinamo. 
Meciul de fotbal Româ
nia — Grecia cu 7 zile 
ina’nfe de disputarea lui
— emisiune de Cristian 
Țopescu.
Realitatea ilustrată. 
Telejurnalul de seară. 
Rapsodia română. Pe 
unde merge dorul — 
montaj folcloric. 
Desene animate.
Film cu trei stele : So
cietatea anonimă Cro
okes.
Tel export.
Profil pe 625 de linii
— serial muzical. 
Telejurnalul de noapte. 
A șaptea artă. Noutăți 
cinematografice, 
închiderea emisiunii.

15.00

16,30

17.00
19.00
19,30

19.50 
20.00

21,25
21,40

4ircc1on.il
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e biletul

să nu se

nc-

unui

Joe. Este mama 
didei creaturi.

300 de operații și nu 
s-a tăiat niciodată.

poate 
bine 
slri-

— Ce bilet ? Păi eu 
am făcut tot drumul 
pe jos.

doilea ?
Două săptămini.

BILL i-a făcut o 
vizită prietenului său 
Joc pe care l-a găsit

Lâsindu-1 
*ă.

parc că 
undeva, 
face că

intimplâ 
idatc. Inchi- 

ud tot tim-
O FEMEIE bătrinâ 

sc laudă față de o 
cunoștință a sa :

— Fiul meu este 
un chirurg excelent. A 
făcut pînă acum peste

î

I i 
i

TIMPUL
organizat in

tr-un orășel de pe ma-lZ 
lu) mării, un mem- Nth 
bru al juriului intrea-1 că 
bă pe organizatori: \toi

— Care este 
mhil fntîi ?

— O săptămînă 
trecută gratuit în 
telul nostru.

LA LONDR/X în
--un autobuz se ur

că un scoțian. Taxa
torul invită in repeta
te rînduri pe călători 
să avanseze. Cînd sco
țianul nostru ajunge 
la ușă, controlorul îl 
întreabă :

privind fotografia u- 
nei văduve urîte.

— Cum, strigă Bill, 
tu, pe care te-am vă
zut ieri dansînd cu o 
incintâtoare 
meditezi in 
tei orori I

— Lupt 
tentației,

creatură, 
fața accs-

^ACTORUL Roland
I Young este în viața
1 particulară un om 
foarte tăcut. într-o zi 
în tren un tînăr i s-a 
adresat:

— Mi sc
v-am văzut 

Young se 
nu aude.

— Mergeți fără în
doială la Chicago ?

Din nou tăcere...
Atunci tinărul adau-w

gă :
— Permiteți-mi să 

mă prezint. Sînt Geor
ge Wittcrbee din Grand 
Rapid, Michigan.

— Și eu, a spus 
Yeung.

fn inima deșertului

împotriva
i-a răspuns

Un «Crfe-restawrant1

1

DE ICI,
COLO...

Povestea 
/ 

cu ursul

Â
1

încheierea procesului de 
studiere și de restaurare a u- 
nui mare și prețios depozit de 
piese de bronz, adaugă vesti
giilor arheologice provenite 
din preajma municipiului Pe
troșani incă un grup de obiec
te dc o amploare și însemnăta
te istorică deosebită. Prin cele 
cinci mii de piese de bronz, 
de faianță și coarne de cerb 
prelucrate, amplul depozit re
prezintă cea mai consistentă 
descoperire dc acest gen dc pe 
cuprinsul județului Hunedoara. 
Depistarea depozitului, nu a 
fost rezultatul unei investiga
ții arheologice, așa cum ar fi 
de așteptat, ci ca s-a datorat 
unei echipe de cercetători ai 
Institutului de Speologie din 
București. în primăvara anului 
1953, pe cînd străbăteau prin 
galeriile înguste și greu acce
sibile ale peșterii „Cioclovina 
cu Apă', pe marginea unui pîriu 
subteran au găsit cîteva obi
ecte de bronz. Cercctînd in 
amănunțime locul respectiv, 
pe o pantă abruptă formată 
din blocuri mari de calcar, la 
distanță de circa 2 m unul de 
celălalt se găseau două loturi 
compacte de obiecte. Faptul 
că în ambele grupuri se gă
seau aceleași tipuri de obiecte 
dovedesc contemporaneitatea 
lor. Plasarea lor la distanța de 
2 m susține ipoteza privind 
faptul câ cele două grămezi de 
piese nu aparțineau unei 
gure persoane.

Majoritatea obiectelor 
piese de harnașament ce 
foloseau la împodobirea fastuoa
să a echipajelor de călă
reți. Dintre ele se relevă C8 de

Depozitul obiectelor de bronz 
din peștera „Cioclovina cu Apă"

pomponi conici cc sc prindeau 
de coama cailor, 251 de spirale 
dc bronz (saltaleoni), 1 528 de 
aplici conice, 80 de ornamente 
în formă de semilună, 2 000 de 
mărgele din pastă colorată și 
faianță, inele de podoabă de 
mărimi diferite ș.a. Caracterul 
lor de piese de harnașament 
este subliniat și de prezența a 
două psalii de corn de cerb 
— obiecte ce serveau la ampli- 

• ficarea efectelor frîului in con
ducerea calului. Starea de păs
trare relativ bună a feluritelor 
podoabe de bronz, din pastă 
de

lizabile, în momentul in care 
au fost ascunse in peșteră. A- 
ceastă folosire a lor este un 
indiciu prețios, care exclude 
semnificația magică a acestui 
grup dc piese. Mai mult, cele 
cite va fragmente dc vase din 
lut ars ce s-au găsit într-o 
nișă săpată in apropierea de
pozitului, arată o locuire de 
durată foarte redusă a grotei 
în acel loc. Fără îndoială că 
obiectele au fost ascunse aici 
cu scopul de a fi recuperate 
de îndată ce stăpînul. sau stă- 
pînii, vor fi scăpat de primej
die.

Numeric, piesele di scoperite 
recent în peștera „Cioclovina 
cu Apă“ depășesc net toate dc 
pozitclc dc obiecte de bronz din 
județul nostru. Tipologic insă, el 
reprezintă un aglomerat de obi
ecte pe căra le in t îl n im, al it 
in depozitele de pe mdleagu 
rile hunedorene, cit și în di
ferite județe ale țării, din Cri 
șana pină în Dobrogca, arie te
ritorială cc corespunde eu râs 
pindirea triburilor traco dacice 
la nordul Dunării dc Jos. Pe 
această zonă întinsă, meșterii 
făurari autohtoni posedau deja 
prin secolul XII î.e.n. o înaltă 
deprindere a meșteșugului ob
ținerii și prelucrării bronzului.
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uriaș urs, din pădurile 
Apcninilor sa apropiat la 
Civago (Reggio Emilia) dc U'i 
turiști, plecați la cules de ciu
perci. Treziți în față cu nemai
pomenitul exemplar, aceștia au 
început să țipe. La siliră'-le 
de groază ale celor trei tu
riști, animalul s-a speriat -; a 
fugit. In fața acestei uluitoare 
retrageri, turiștii au prins cu
raj și au pornit la capturarea 
lui.

înlimplarca este cunscn > ’ă 
In rubrica știri senzaționale a 
unui ziar italian. Se pare ’* ■ 4 
că cel ce răspunde dc a’’ 'â 
rubrică nu cunoaște exp '-ia 
românească ..Fugi cu ursul1*.

Cripta
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de liunuui

ORIZONTAL: 1) De neîncercat (fem.) I ; 2) încercat pe 
rimă ; 3) Discordante : 4) Pe lingă Cubitus — Metal încercat!...; 
5) Pe jăratic! — Regionalism ! — îmbrăcate artistic: 6) Cu 
nervii încercați ; — La încercare 1; 7) Prefix pentru oameni — 
încercate aiurea ; 9) Trecere in... lumea tăcerii ; 10) început (fig.) 
— Comparativ la încercare .'

VERTICAL: 1) încercat și de hoț — Mănăstire pe Olt; 2) 
-încercare de... protejare; 3) Încearcă risipa : 4) De neam 
vechi — Ireal ; 5) Flancuri — Jertfită de Manole ; G) încercări 
de... aere — Vin... vechi; 7) Aproape bine ! — încearcă lemnul; 
8) Tot aici s-a întors .’ — Literă grecească — încearcă epider
ma ; 9) A încerca cu... Jac — A încerca o curbă ; 10) încercare 
de a lua contact cu pămîntul.

Ion LEONARD

Orizontal: 1) E de caracter, 
clteodatâ; 2j Roșește tie bel-

sug (rog.) — Calamitate (pop.);
3) Pierdut (fig.) — In viitor ! ;
4) Nici vorbă de pedestraș;
5) Din rindul arapilor... — ...de 
neam ; 6) Controlat (fig.); 7) 
Bărbat — ...îndesat (pl.); 8) 
Captează orpuri străine — 
Sarcină : 5) Te scoate din pe
peni.

Vertical : I) Destăinuituri ! ; 
2) La crama din centru ! —
Incudralor (fig.); 3) Surprins
— îndemn ; 4) Stricat; 5) Iute
— Gură de aer ; 6) De origine
huronică (dim.): 7) Singur — 
Pierdere (pl.); 8) Anunț... — 
...și măsură veche; 9) Lipi
toare.

Vasile MOLODEȚ

(Va urma)

Litiu MARGIIITAN

lut și corn, le arată ca uti-

Excursie
originală

Desene- ale eitorva piese din bronz

Prclații catedralei din GJqu- 
ccpler (Anglia) au interzis ac
cesul publicului în cripta ' 0
din cauză că aceasta of<i-.i un 
cadru liniștit... îndrăgostililor.

Pe viitor, oricine va dori 4 
vadă cripta va trebui să d-1 -- 

înainte de a fi admis, 
• un interes autentic- 

pentru ea.

„Cc greu e să poți trăi pentru gindul tău, numai pen
tru el! Să închizi ușile casei și ușile sufletului. Să te întorci 
spre tine, spre conștiința ta, spre credința ta, dar nu pentru 
a te opri acolo, ci pentru a intra astfel in legătură cu puteri
le cele mai mari și veșnice de unde vine toată acea lume 
dinlăuntru, pe. care atunci no mai poți crede pieritoare.

Mare vis și vis zadarnic. Vis netăgăduit, insă, desigur. 
Tu ești nu pentru Dumnezeu, de la care socoți că vii, și pe 
care-l reclami pentru tine, ci tocmai pentru acea lume pe 
care vrei s-o înlături, de care vrei să te ferești, înaintea 
căreia vrei să te ascunzi Tu ești pentru soția aceea cu toane 
bune sau rele, pentru copiii aceia care-ți seamănă ori ba 
fn alcătuirea și îndreptarea lor sufletească, ești pentru ve
cinii tăi, chiar dacă-ți strică liniștea, pentru cei ce te văd 
trecînd. pe stradă și poate rid de tine, ești pentru curioșii 
ce năvălesc in casa ta, cit de bine păzită, cu întrebări sau 
cu interviuri, cu acele aparate de fotografie sau de... cine
matograf, ești pentru dușmanul tău cel mai strașnic, care 
pare să aibă și el un drept asupra ta. Om, ești, pentru oa
meni. Și nu pentru a le cruța sarcina de a se îngriji de 
tine, ci pentru a primi sarcina de a te îngriji de ei“.

(NICOLAE IORGA — „La moartea Iui Tolstoi*)

„Și in viață, in simțire, in scris, in gind, ciad te uiți 
bine, rămîne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, 
ce ai jertfit. Prin înstrăinarea de tine însuți capeți și con
secvența, și stăruința și caracterul, și iubirea oamenilor.

Astfel poți răminea pentru multe timpuri un stilp de 
lumină caldă in jurul căruia crește și înflorește viața ; alt
fel, bineînțeles, poți să rămii oricit de mare, dar ca statuia 
de sare a soției lui Loth, uriașă, clară, rece și amară in mij
locul pustiului veșnic".

(NICOLAE IORGA — „B. P. Hașdcu")
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Perie conservate
Galuzin, colaborator al ziarului regional din Zavitinsk, 

din regiunea Amurului, a găsit intr-un borcan obișnuit cu 
conserve dc midii o perlă de mărimea unui bob mijlociu de 
fasole.

Tot într-un borcan cu conserve de midii a găsit o perlă 
Și șoferul S. Șastin tot din Zavitinsk.

Probabil că acum la Zavitinsk cererea de conserve dc 
midii a crescut considerabil.

—

Parisul este un oraș de di
mensiuni și importanță deo
sebită : populația lui repre- 

j zintă a zecea parte din cea 
a Franței.

Leagănul Parisului este 
L'ile de la Cile. In aceeași 
măsură această insulă este 
inima și simbolul orașului. 
Insula,. înconjurată de che- 

i furi înalte, este protejată ca 
un adevărat refugiu. Din cele 
mai vechi timpuri a fost lo
cuită de pescari și corăbieri, 
iar mai tîrziu ea a fost forti
ficată și legată de cele două 
maluri ale Senei prin zece 
poduri. Insula are forma unui 
vas întărit, care pare că urcă 
pe Sena, avînd la pupă clă
direa impozantă a catedralei 
Notre-Dame. De aici nava 
care împodobește blazonul 
Parisului cu deviza cunoscu
tă : .^Fluctuat nec mergitul". 
(Este bătută de valuri dar 
nu se scufunda).

După ce vizitatorul trece 
de „Pont au Change" care 
leagă „la Cile" de piața 
Chătelet, observă in stingă 
turnurile catedralei Notre-Da
me, construită intre anii 
1 163 — 1330 pe locul unei 
vechi biserici din secolul al 
Vl-lea. Ea este, alături dc ca
tedrala din Reims și Char- 

i tres, xtna din rarile construc
ții gotice din Franța.

Catedrala a fost martoră 
la toate marile evenimente

\_____________________

Impărțiți în două echipe e~ 
gale, 200 de tineri belgieni a» 
parcurs vara aceasta 15 000 
dintre care 4 400 în deșert, 
într-o excursie originală ara 
a durat peste două luni de zi
le. îmbarcat în 25 de aulome- 
bile „Citroen Meharau, prwtd 
grup, plecat la 5 iulie -dia 
Liegc și, trecînd prin Paris, 
Barcelona, Ta n ger, Nouakchott 
a ajuns la 2 august la Dakar, 
capitala Senegalului. Patru zi
le mai tîrziu, cea de a doua 
echipă a reluat același itinerar, 
venind împreună cu primul 
grup la Liege, la începutul iu- 

septembrie.

O piesă din echipamentul 
științific pe care cosmonauții 
americani Armstrong și Al
drin au lăsat-o pe Lună este 
retroreflectorul cu laser, o 
serie de reflectoare cu ochi 
de pisică de pe care pot fi 
reflectate fasciculele laserului. 
Deși în întregime pasiv — el

Acum
/ 3400 ani

Oclii de pisicăt

i

i

tCEUEBRUL cintărcț (le operetă Tino Rossi 
Titrează toate scrisorile de dragoste ce i-au 
fost trimise in ultimii 25 de ani. Și toată a- 
ceastă risipă de declarații cîntărește nu mai 
puțin de... 10 tone. . 1

CEA mai mare salamandră din lume a fost 
prinsă de o fetiță de opt ani, lingă Tokio. Ea 
măsoară 92 cm lungime și 13 kg greutate. 
Aceste animale nu depășesc în generai lungi
mea de 60 cm.

ȘCOALA de surdo-muți din Hamburg pre
gătește cadre pentru profesiile intelectuale. 
Elevii acestei școli învață limbi străine, și mi
cile lor succese se pare că îi bucură mai mult 
deeit pe copiii normali.

ÎN FRANȚA va apare in curînd un disc pe 
care s-a înregistrat, etapă cu etapă, întreaga 
misiune „Apollo-ll“. Comentariile in limba 
franceză au fost făcute dc Gerald Mcssadie 
după banda originală a N.AS.A.

I
I

CUltUYQ 
e 
lumină...

Foto :
Ion Liciu

din istoria Franței. Amintim 
printre altele că aici au avut 
loc primele ședințe ale Stă
rilor Generale. Ea a văzrtl pe 
Jeanne (TArc, iar Henric al 
lV-lea aici a fost primit de 
populația Parisului in anul 
1594. Aici a fost aclamată 
zeița Rațiunii de către „Sans- 
Culottes" și lot aici a fdst 
încoronat Napoleon 1 in a- 
nul 1804. La Notre-Dame se 
aduna țiopond după fiecare

nu con[ine dispozitive electro
nice și nu necesită o alimen
tare eu curent — reflectorul, 
cu dimensiunea de 18 X 18 
țoii, s-a ridicat la cca 500 000 
de dolari.

Problema este de a se asi
gura ca lumina reflectată să 
nu se rătăcească, ci să reintre 
in telescopul observator, cam 
la 2,5 sec. după declanșarea 
impulsului laserului.

frumusețe și de severă gra
ție. Vizitatorul admiră cele 
trei roze, vitralii multicolore, 
care iluminează interiorul, 
imbrăcîndu-l într-o penum
bră plină de mister.

In evul mediu toate cas
telele feudale aveau cite o 
capelă și o închisoare. Pa
risul avea și el aici pe insu
lă un palat regal, ,,Palais de 
la Cile“, o capelă JSaint-Cha- 
pellee și o închisoare la

1
c
A

LUMINILE seînteietoare ale Salonicului au 
pălit brusc, și timp de două ore orașul a fost 
cuprins de întuneric. Se căuta vinovatul, dar 
el, săracul, se pedepsise singur. Era vorba de 
un porumbel ce provocase un scurtcircuit care, 
pe el, l-a costat viața.

apropierea insulei Creta 
fost descoperită cca mai ve- 

ie așezare omenească de ;:e 
teritoriul Greciei. Pină adum 
orașul era acoperit de la'ă 
vulcanică și cenușă. S-au găsit 
• ■ase 'și încăperi speciale cu 
vase uriașe în care se presu
pune că se păstrau alimente. 
Unele din ele sînt împodo
bite cu desene minunate. Pri
mele săpături în raza insulei 
Sentorini au început cu un an 
si jumătate în urmă iar desco
peririle au fost făcute cam let 
pe atunci. Specialiștii -onside- 
ră că acest oraș ar fi fost con
struit cu 3 400 dc ani în «rai

trăiesc incă amintirile revolu
ției franceze din secolul al 
XVII 1-lea. Unul din turnuri 
se numește al orologiului, de
oarece aici a fost instalat, in 
anul 1334, primul orologiu 
public din Paris.

Fostul apartament al regi
lor de la primul etaj al pa
latului, azi sala pașilor pier- 
dufi, este deosebit de impu
nător prin mulțimea coloat 
nelor și prin sculptura de o

curte, intrarea în clădirea 
închisorii unde erau aranja
te căruțele care aveau să 
condttcă victimele la ghilo
tină.

In interiorul clădirii se gă
sesc încăperile în care și-au 
petrecut ultimele clipe ale 
vieții unii din conducătorii 
revoluției. Intr-o parte se 
afla celula unde Maria An- 
toaneta a stat șase săptămini 
și, de unde, la 16 octombrie

PAIIISIIL CIAIIEMPORH»
NOTE DE CĂLĂTORIE

victorie repurtată în războa
iele contra dușmanului 
și alinia la nivelul înal
telor galerii steagurile cuce
rite in luptă. In această ca
tedrală a fost sărbătorită de 
către poporul francez ziua 
victoriei asupra fascismului 
in mai 1945.

Interiorul catedralei este 
un adevnrat muzeu de sculp
tură, de l ilralii și dc tablouri. 
Un mare număr de coloane 
corintiene sprijină bolta înal
tă a catedralei. Pline de gra
ție. decorațiile florale repre
zintă una din cele mai fru
moase creații decorative ale 
artei gotice. Totul dă aici 
impresia de mgre și rară

„Conciergerie". Cel care a 
citit cu atenție romanul lui 
Victor Hugo „Notre-Dame de 
Paris“, a găsit in paginile a- 
cestuia prezentarea de scene 
petrecute în interiorul monu
mentelor amintite mai sus.

Fostul palat regal, azi Pa
latul justiției, este un imens 
edificiu străjuit de patru tur- 
nuri care domină cheiul. Ce
le două turnuri centrale flan
chează intrarea in Ic Concier- 
gerieu, celebra închisoare unde

deosebită finețe.
„Im Conciergerie" deșteaptă 

in noi. evenimentele singeroa- 
se d.u timpul revoluției fran
ceze. Renovările făcute clă
dirii au ascuns locurile a- 
miutirilor pe care le evocă. 
Vedem curtea închisorii eu 
grilajul unde cei aduși aici 
se intilneau pe bănci lungi 
de lemn și discutau despre 
evenimentele care se desfeșu- 
rau in Parisul anilor 1789 — 
1794. lată, linuă o scară din

1793, la orele 11 dimineața, 
a fost condusă spre eșafod. 
O altă încăpere este aceea 
unde Robespierre, ..Incorupti
bilul", a petrecut ultimele cli
pe înaintea ghilotinării Tot 
aici au fost închiși rind pe 
riad înainte de a ți execu
tați, girondinii, hebertiștii și 
iacobinii.

hi partea stingă a curții 
paietului se află ..I.a Sainte- 
Chepelle'. o adr' îrată biju
terie de artă gotică, zidită in 
secolul al XI 11-lea. Arhitec
tura este redusă la o montu
ră din piatră, dantelată, ca
re susține o mulțime de vi- 
t ralii i neom pa •■■abile.

Pe insulă se mai găsesc

unele clădiri mai noi, ridi
cate in timpul celui de-al 
doilea imperiu : Prefecture 
poliției, Tribunalul comerțu
lui și altele. Alături de a- 
cestea se întind imense spa
ții verzi și grădini cu flori 
multicolore, unde locuitorii 
Parisului rin in ceasurile 
lor de odihnă.

In partea de sud a cate 
dralei Notre-Dame se află 
insula Saint-Louis, cu che
iuri umi-rite de arbori mari, 
care dau insulei un aspect 
plăcut și odihnitor Insula 
este legată de restul orașu
lui de podul Snllu și Tour- 
nelle. dominat de statuia Ge- 
nei-ienei, care a salvat Pari
sul de invazia lui Attila 
conducătorii hunilor, in se
colul V. Statuia reprezintă 
pe protectoarea capitalei ți- 
nind in brațe un copil, sim- 
bolizînd Parisul pe care l-a 
sah’at de la distrugere.

Insula Saint-I.ouis oferă un 
peisaj de neuitat al Parisu- - 
lui, intr-adevăr sublim la a- 
pusul soarelui. De pe insulă 
în apropierea podului Sullu. 
pe malul sting al Sem-i. s<- 
detașează pe cer Panteonul 
care împodobește muntele 
Sainte-Gem viovc. In direcția 
opusă, coloana Bastiliei w 
ridică î i nerspec/.-L'a bule
vardului Henric IV.

Ion DANCU



VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Kurt Waldheim „0 conferință Ciocniri violente O CUVÎNTARE Consultări

a securității europene corespunde 
intereselor destinderii

între studenți A LUI FIDEL CASTRO în vederea CURT

internaționale**
VÎENA 8. —.Corespondentul 

Agerpres, P. Stănccscu, trans
mit- Ministrul afacerilor ex
terne al Austriei. Kurl Wcld- 
heim, a plecat simbătă în Fin
landa. intr-o vizită oficială, la 
invitația omologului său Ahti 
Karjalainen.

în centrul convorbirilor vor 
sta problemele privind securi
tatea europeană și dezarmarea. 
La acestea se vor adăuga un 
schimb de păreri asupra as
pectelor colaborării economice 
vest-europene, în lumina pla
nurilor țărilor scandinave de a 
realiza o uniune vamală.

După cum rezultă din de-

clarațiilc recente ale celor doi 
miniștri de externe. Finlanda 
și Austria doresc să sprijino 
orice inițiativă sau acțiune me
nită să contribuie la îmbună
tățirea climatului politic în 
lume și in special în Europa. 
Kurt Wcldhcim a declarat că 
o conferință a securității euro
pene corespunde intereselor 
destinderii internaționale și c- 
vident și intereselor Austriei. 
Concomitent. Ahti Karjalainen 
și-a exprimat în cadrul unui 
interviu speranța că probleme
le postbelice europene, rămase 
în suspensie, vor putea fi re
zolvate în mod pașnic.

IMH4

SAPPORO 8 (Agcrpres).
In incinta 
mai nordice insule 
Hokkaido, s-au produs 
ciocniri violente intre 
Și 
să 
de 
în 
complexului 
număr de 30 de persoane au 
fost rănite in cursul incidente
lor. Mai muiți studenți au fost 
arestați. Studenții au ridicat 
baricade pentru a opri accesul 
poliției în incinta universită
ții. Ei se pronunță pentru a- 
brogarea imediată a tratatului 
de securitate japono-american 
și lichidarea tuturor bazelor 
militare ale S.U.A. în Japonia.

universității celei 
japoneze, 

; sinibătă 
studenți 
încercat 

; ridicate
poliție. Aceasta a 
înlăture baricadele 
studenți încă din luna iulie 
jurul clădirii principale a 

universitar. Un

HAVANA 0 — Coresponden
tul Agcrpres, Victor Sta
nțate, transmite : într o cuvîn- 
tarc rostită în fața cadrelor 
din armată care participă la 
campania de recoltare a tres
tiei de zahăr, primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro, a sub
liniat că alături de muncitori, 
țărani și tineri din Școli și 
universități, forțele armate 
constituie un factor decisiv în 
campania „Zafra", care arc ca 
obiectiv obținerea in 1970 a 10 
milioane tone de zahăr. El a 
arătat că la campanie partici
pă aproximativ 80 000 de sol
dați și ofițeri care, prin expe
riența lor,, prin înaltul grad de 
organizare și disciplină, trebuie 
să exercite o influență poziti
vă asupra întregii desfășurări 
a Zafrci. Vorbitorul a mențio
nat cu acest prilej că datorită 
situației sale geografice specia
le, Cuba este obligată să dis
pună de o puternică armată, 
fără egal în America Latină. 
Forțele armate, a spus el, nu 
constituie un sector privilegiat 
al populației, ci unul din fac-

DELHI 8 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei. Indira 
Gandhi, a răspuns în cadrul 
unei conferințe de presă or
ganizate la Delhi unor între
bări ale ziariștilor privind ac
tuale disensiuni din cadrul 
partidului de guvernămînt Rc- 
ferindu-se la întrevederea pe 
care a avut-o vineri cu preșe
dintele partidului. Congresul 
național Indian, Nijalingappa. 
primul ministru a calificat con
vorbirile drept „sincere", men- 
ționînd totodată, că ele nu au 
dus la înlăturarea actualelor 
divergențe existente în sînul 
conducerii partidului. Abordind 
cauzele acestor disensiuni. In
dira Gandhi a relevat că nu 
este vorba de o luptă pen
tru putere sau de con
tradicții între persoane, ci 
de o abordare diferită a pro
blemelor esențiale de către ce
le două fracțiuni. După cum 
subliniază agenția Reuter, In
dira Gandhi a arătat că exis
tă o opoziție față de transfor
mările care se impun în do
meniul structurii și politicii 
partidului de guvernămînt, 
„rămase aproape neschimbate 
tn ciuda modificărilor interve
nite în viața socială11. Ea a 
acuzat pe președintele parti
dului Nijalingappa. că manifes
tă intolerantă față de membrii 
care au un alt punct de vede
re. Tn această ordine de idei, 
Indira Gandhi a insistat asu
pra necesității ca partidul să 
se acomodeze la noile reali
tăți, să devină „mai democra
tic14 în structura sa și să fie 
capabil să primească ..infuzia 
de sînge nou“ care să-l revita- 
lizeze. Toate aceste probleme 
de o deosebită importanță pen
tru viitorul partidului urmează 
să fie discutate în zilele de 22 
și 23 noiembrie în cadrul sesiu
nii Comitetului pe întreaga In
die al Congresului național in
dian. Acest for, a declarat In
dira Gandhi, va face o analiză 
temeinică a divergențelor apă
rute în rîndurile conducerii 
partidului și va fi în măsură 
să adopte măsurile necesare. 
Potrivit agenției Reuter, pri
mul ministru indian nu a ex
clus nici posibilitatea unor 
schimbări de persoane în ca
drul conducerii partidului

Intr-o altă ordine de idei, 
primul ministru a dezmințit 
informațiile potrivit cărora ar 
intenționa să dizolve actualul 
parlament și să organizeze noi 
alegeri, arătînd că va putea 
guverna în continuare chiar și 
In eventualitatea

• o • o
retragerii
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Citeva sute de africani, ce
tățeni ai Rhodesiei, au fost re
cent nutați cu forța de pe pă
mintul lor strămoșesc, ’ :t-- 
tutca unei hotăriri a 
tăților de la Salisbury, 
tind legalitatea acestui 
forțat, șeful tribului 
Rekayi Tangwena, a 
în citeva săptămîni un 
negrilor.

Cu mult timp înainte de co
lonizarea Rhodesiei, in regiu
nea răsăriteană a acestei țări 
trăia tribul Tangwena. Tn anul 
1930, o lege votată de parla
ment repartiza, în mod „echi
tabil", pămintul albilor și ne
grilor. decretind „europeană" 
regiunea locuită de africanii 
Tangwena. Acest „caz" a rămas 
totuși multă vreme „nerezol- 
vatu, întrucit africanii Tang
wena s-au opus categoric eva
cuării, în ciuda amenințărilor 
și a nenumăratelor procese in
tentate sub acuzația de „rebe
liune", șefului de trib Rekay 
Tangwena. Uneori, Rekayi a

in vir- 
autori- 

Contes- 
transfer 
african, 
devenit 
erou al

sprijinului unor deputați ai 
partidului de guvernămînt. în- 
trucit poziția sa se bucură de 
adeziunea unor alte partide 
reprezentate în parlament

Agenția France Presse, co- 
mentind declarațiile 
ministru indian, este 
re că scindarea din 
conducerii partidului 
vernămînt este deja 
împlinit și că nu se 
posibilitatea unei reconcilieri 
a pozițiilor celor două frac
țiuni.

primului 
de păre- 
rîndurile 

de gu- 
un fapt 
întrevede

Dizolvarea Adunării 
Naționale

N/XIROBI 8 (Agcrpres). — 
Președintele Joino Kenyatta a 
anunțat dizolvarea Adunării 
Naționale a Kenyei. Dizolvarea 
Adunării Naționale în actuala 
conjunctură politică din Ken
ya nu a surprins pe observa
tori, cu atît mai mult cu cit. 
recent, vicepreședintele Daniel 
Arap Moi declarase în fața 
parlamentului că guvernul a 
hoțărît să devanseze alegerile
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a Kenyei
generale stabilite pentru anul 
1970, lăsind să se înțeleagă că 
consultarea corpului electoral 
ar putea surveni în următoare
le citeva săptămîni. In cercu
rile politice africane se remar
că faptul că hotărîrea șefului 
statului intervine după consu
marea unor evenimente care 
au „supraîncălzit" atmosfera 
politică din țară. La 25 octom
brie, in timpul vizitei șefului 
statului în localitatea Kisumu, 
situată în partea de vest a ță
rii, au avut loc incidente sol
date cu moartea a 11 persoane 
și rănirea a altor 100. Oficia
litățile au atribuit întreaga res
ponsabilitate a acestor inci
dente partidului de opoziție U- 
niunea poporului, condus de 
fostul vicepreședinte al țării, 
Oginga Odinga. După inciden
tele de la Kisumu, reprezen
tanții opoziției au fost arestați, 
iar autoritățile au făcut cunos
cut că aceștia vor rămîne în 
detențiune „atît timp cît ci vor 
prezenta un pericol pentru se
curitatea statului".

lorii fundamentali in dezvol
tarea și munca țării.

Ocupîndu-se în continuare 
de uncie aspecte ale Zafrci, 
primul ministru cubanez s-a re
ferit la problemele productivi
tății, randamentului și discipli
nei în muncă. Vorbind despre 
productivitatea tăietorilor de 
trestie, a spus el, trebuie să 
declarăm cu toată sinceritatea 
că aceasta servește pentru a 
demonstra faptul că in Cuba 
nu a existat obișnuința de a 
munci. Nu mai vorbesc de 
disciplina muncii, căci este greu 
să o întîlncști într o țară în 
care nu există o marc indus
trie, o industrie caro contribuie 
mult la disciplinarea muncito
rului prin însuși procesul de 
producție pe care-1 implică. Și 
trebuie să mai spunem cu toa
tă franchețea că fiecare țară 
trebuie să fie conștientă de 
virtuțile sale ca și de defec
tele sale. Nu este vorba de 
disprețul cu care reacționarii 
calificau poporul nostru drept 
un popor de chiulangii, întrucit 
poporul nostru a dat nenumă
rate dovezi de sacrificiu, mun
că, hotărîre. Este vorba de pro
blema obișnuinței de a munci, 
a disciplinei, a preciziei care 
nu a existat. Această obișnuin
ță se creează acum și cred că 
în această etapă a „Zafrci ce
lor 10 milioane", între rezul
tatele cele mai importante pe 
care le vom obține vor fi și o 
mai mare obișnuință de a 
munci, o mai bună organizare.

Remaniere 
guvernamentală 

în Tunisia

formării
noului guvern

australian
CANBERRA 8 (Agcrpres). — 

Reales lider al Partidului li
beral, John Gorton a început 
consultările în vederea formă
rii noului guvern. In coaliție 
cu partidul agrarian, partidul 
premierului a ciștigat, cu un 
avans minim, după cum s-a 
anunțat, alegerile generale des
fășurate la 25 octombrie in Aus
tralia. Sarcina lui Gorton, re
levă agenția Reuter, se arată 
a fi dificilă, in condițiile sla
bei performanțe realizate de 
candidații Partidului liberal la 
recentul scrutin și a cererii 
ferme a Partidului agrarian de 
a fi reprezentat mai substan
țial în viitorul guvern. Lista 
noului cabinet urmează' să fie 
dată publicității în cursul săp- 
tăminii viitoare.
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Intr-o cabană din munții Pădurea Neagră. situată in 
imediata apropiere a izvoarelor Dunării, a avut loc vineri 
Și SÎmbătă l,n COLOCVIU AL SOCIETĂȚII „MIHAI EMI 
NESCU a studenților Facultății de limbi romanice de la 
Universitatea din Fricburg (K. F. a Germaniei).

Organizat sub auspiciile Universității din Fricburg și 
l niversității din București, colocviul s a bucurai de o largă 
participare a studenților și foștilor studenți ai facultăților 
de limbă și literatură română din Fricburg, Heidelberg și 
lubingen, precum și a numeroși doctoranzi și oameni de 
litere din România. R. F. a Germaniei. Franța, Italia. Elve
ția, Belgia și S U.A.

TUNIS 8 (Agcrpres). - Pre
ședintele Republicii ' ’ : ,
Habib Bourguiba, a procedat 
vineri la o remaniere guverna
mentală. Șeful statului tuni
sian a croat pentru prima oară 
postul de prim-ministru. func
ție îfteredințată lui Bahi Lad- 
gham. Beji Caid Essebsi a pre
luat portofoliul ministerului a- 
părării. Tn funcția de ministru 
al afacerilor externe a rămas 
în continuare Habib Bourguiba 
jr. Noua formație guvernamen
tală cuprinde în afara primu
lui ministru 1G miniștri și pa
tru secretari de stat.

Tunisia,

Un raport 
al Comitetului 

special al 0. N.
pentru decolonizare

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Orice acțiuni îndreptate spre 
crearea unor baze militare pe 
insulele grupate în _așa-numitul 
„teritoriu britanic din Oceanul 
Indian" ar duce la sporirqa în
cordării în Asia și Africa — 
se arată într-un raport al Co
mitetului special O.N.U. pen
tru decolonizare, difuzat în A- 
dunarea Generală. Raportul 
cheamă, pe de altă parte, Ma
rea Britanie să permită fără 
întîrziere populației acestui te
ritoriu — Insulele Seychelles 
și Sfinta Elena — exercitarea 
dreptului la autodeterminare.

->

Programul 
noului
guvern 

al Turciei

Acțiunile revendicative

R. P. ALBANIA : In acest an industria mecanică alba
neză este pe cale să realizeze o producție egală cu întreaga 
producție industrială din anul 1950. In ultimii ani a intrat 
în funcțiune Uzina de cuie și șuruburi din Kavaja, Uzina 
metalică de la Argirocastro și Uzina „Tractori" din Tirana 
și altele.

IN CLIȘEU : Vedere din Uzina „Tractori" din Tirana.

ROMA 8 (Agerpres). — Miș
cările revendicative, ce se .des
fășoară de două luni în Italia, 
au continuat vineri cu o serie 
de greve și demonstrații- de 
protest organizate în principa
lele centre, printre care. Mi
lano. Torino, Triest și Napoli. 
La Roma, funcționarii Camerei 
de comerț, aflați în grevă de 
citeva zile, au ocupat sediul 
Bursei timp de două ore. Băn
cile din același oraș nu și-qu 
deschis porțile, datorită grevei 
de 24 de ore a funcționarilor. 
Se află, de asemenea, în grevă 
stewardesses companiei de 
transporturi aeriene „Alitalia". 
In orașele Sondrio (din Lom
bardia) și Verona greva gene
rală a pus capăt întregii acti
vități productive. In șase orașe, 
datorită demonstrațiilor de 
protest și grevei personalului 
din transporturile publice, a

fost întreruptă circulația.
La Milano continuă grevele 

„perlate" la Uzinele Pirelli. 
Conducerea sindicală urmează 
să aibă o reuniune, cu parti
ciparea ministrului muncii, 
Carlo Donat-Cattin, spre a în
cerca să ajungă la un acord 
cu direcția în vederea reluării 
tratativelor pentru înnoirea 
contractelor colective de mun
că.

Acțiunile greviste în curs au 
în vedere lărgirea drepturilor 
sindicale în întreprinderi, spo
rirea salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și alte 
revendicări.

Intr-un comunicat dat publi
cității de Confederația Gene
rală a Muncii din Italia se 
menționează că, în urma gre
velor ce au avut loc în ulti
mele 10 luni, s-au pierdut 250 
milioane ore de muncă.

ANKARA 8 (Agerpres). — 
Primul ministru al Turciei, Su
leyman Dcmirel, a prezentat vi
neri în fața parlamentului țării 
programul noului cabinet, cu- 
prinzind liniile de dezvoltare 
economică a țării, precum și 
poziția guvernului turc față de 
principalele probleme ale poli
ticii interne și internaționale.

El a precizat că programul 
economic guvernamental urmă
rește o înviorare a situației fi
nanciare, evitînd inflația, re
cesiunea sau deflația, și cu
prinde măsuri noi pentru mo
dernizarea sistemului de taxa
re și încurajare a investițiilor.

In domeniul politicii exter
ne, a declarat primul ministru 
Demircl, Turcia va continua să 
acorde Națiunilor Unite între
gul sprijin pentru soluționarea 
tuturor problemelor în suspen
sie, promovînd o politică prin
cipială de înțelegere și coope
rare cu toate statele. In pro
blema Orientului Apropiat, el 
a subliniat că guvernul de la 
Ankara se pronunță pentru o 
reglementare a conflictului pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.
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multe 
rămas

fost achitat, de cele mai 
ori a pierdut, dar el a 
totuși credincios tribului său. 
Numai că. la începutul acestui 
an, oficialitățile rhodesiene au 
ordonat tribului Tangwena să 
părăsească pină la 31 august 
pămintul strămoșesc, și în ur-
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ma refuzului său, la mijlocul 
lunii septembrie, armata guver
nului de la Salisbury a primit 
ordinul să ocupe cu forța re
giunea locuită de el. Buldoze
rele au distrus sate întregi,

membrii tribului au fost trans
portați cu forța în rezervații 
apropiate.

Dincolo de drama acestui 
trib, care este semnificația ca
zului Tangwena ?

Pe de o parte, el exemplifică 
încă o dată practicile rasiale 
ale oficialităților rhodesiene; 
pe de altă parte, faptul că, in 
ciuda metodelor curente alo 
administrației albe de corupe
re a șefilor triburilor băștina
șe (pentru a le domina mai 
ușor), un șef de trib a refuzat 
totuși să facă acest joc ; și, în 
sfirșit, el reamintește recenta 
constituție a țării, care stipu
lează repartizarea terenurilor 
agricole intre europeni și afri
cani. Acest proiect implică dis
pariția tuturor enclavelor afri
cane existente in regiunile un
de locuiesc albii, ceea ce în
seamnă că sute de mii de ne
gri vor fi afectați de astfel do 
transferări forțate similare.

(„Le Monde")
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ATENA 8. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Cimpeanu, 
transmite: Părinți, frați și 
surori, zdrobiți de durere, aș
teaptă vești in imobilul- unei 
societăți maritime din Pireu. 
Trec ore, zile și nopți, dar ra
rele anunțuri sosite de din
colo de Atlantic sînt tot mai 
puțin dătătoare de speranță. 
Cei 32 de marinari greci, ca 
și cei patru americani care 
completau echipajul, îmbarcați 
pe petrolierul „Keo*  nu au 
lăsat nici o urmă.

„Keo" a străbătut de multe 
ori Atlanticul. Pe vremea cind 
a fost construit, în 1949, a 
fost o navă de elită. Lutigă de 
192 metri, cu o capacitate de 
30 de mii tone, ea a deșer
tat in porturile vest-europene 
și americane fluvii de țiței. 
Aparținea unor armatori greci, 
naviga sub pavilion liberian 
și era înregistrată în cataloa
gele societății „Nafplion", a- 
vindu-și sediul principal la 
New York. In ultima cursă a 
plecat la 22 oqtombfie din 
Belgia, încărcată \ cu motori
nă. Joi 6 noiembrie, urma să 
ajungă în portul New York. 
Orar iul prevedea apoi o nouă 
încărcătură în Venezuela.

Nava se apropia de țărmu
rile americane. Marți noaptea 
și miercuri se luptase cu va
lurile care deveneau tot mai 
amenințătoare. Im ora 10 și 
jumătate, căpitanul Emanoil 
Rafailakis comunica la New 
York că nava suferise serioa
se avarii. Ulterior, echipajul 
a lansat citeva semnale de a- 
larmă. Miercuri gdupă-arniază,

la ora 5 și jumătate, ora Gre
ciei, a fost înregistrat ultimul 
SOS. Căpitanul a anunțat că 
nava s-a rupt în două și or
dona echipajului să se adune 
la proră. El specifica : „Nu 
vom putea rămîne la supra-

DISPĂRUȚIu u
FARA

URMA ?

față mai mult de o oră". Dar 
personalul se găsea la pupă. 
Iar la Ministerul Navigației 
Maritime din Atena se preci
za că această parte a navei 
nu poate rămîne la suprafață 
mai mult de 30 de minute. 
Cele două bucăți ale vasului 
se distanțau. Nici un semnal 
n-a mai fost înregistrat. Fur
tuna în zona respectivă — la 
150 mile de Boston — nu sa 
potolea. Ploua torențial, va
lurile se ridicau la peste zece 
metri înălțime, vîntul bătea 
cu 120 kilometri pe oră.

Spre locul tragediei au ple
cat zece contratorpiloare ame-

ricane, zece avioane și patru 
elicoptere. „Furtuna îngreu
nează cercetările'' — se trans
mite din New York la Pireu. 
De miercuri după-a miază pînă 
joi la prînz, căutările. se do
vediseră zadarnice. In cursul 
zilei de joi, o informație din 
S.U.A. descrețește frunțile ce
lor îndurerați. O navă comer
cială ridicase la bord in zona 
catastrofei șapte persoane. Bu
curia durează puțin : cei șapte, 
sint călătorii unui yacht care 
naufragiase*  în aceași par le a 
oceanului și care reușiseră să 
se menține pe o plută. Pu
țin mai tîrziu, din New York 
se transmite o nouă veste dă
tătoare de speranțe : cerccta- 
șii ar fi zărit prora navei, bi
ciuită x de valuri. Și această 
veste se. dovedi insă neînte
meiată. In sfirșit, în noaptea 
de joi spre vineri, de la New 
York la Pireu s-a transmis un 
comunicat in care se arăta că 
nici o urmă a celor 36 de 
naufragiati nu a fost depis
tată. •

Căutările continuă, cuprin- 
zînd o zonă de 20 de mii de 
mile pat rate și
mai lesnicioase în urma cal
mării oceanului. Veștile din 
New York, de unde se trans
mit comunicatele cercetători
lor, sint tot mai rare și au 
același continui : „Nu avem 
nimic nou". Ultima speranță 
e generală de ipoteza că nau
fragiata au reușit să se folo
sească de bărcile de salvare, 
care, luate de curent, au fost 
împrăștiate la distanțe mari de 
punctul catastrofei.

au devenit
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Partidele politice din Repu
blica Federală a Gc. maniei 
desfășoară O CAMPANIE E- 
LECTORALA SUSȚINUTA in 
vederea alegerilor municipale 
și comunale din landul Rena- 
nia de nord-Westfalia, care 
vor avea loc astăzi 9 noiem
brie. La aceste alegeri vor par
ticipa partidele tradiționale So
cial-democrat, care se bucură 
de influență in acest land, și 
Uniunea crcștin-democrată. 
trecută acum în opoziție.
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LA PRAGA a fost semnat 
un document care reglemen
tează schimburile dc mărfuri 
dintre R.S. Cehoslovacă și Af
ganistan pe anii 1969 si 1970, 
informează agenția C.T.K. Po
trivit documentului. Cehoslova
cia va exporta în Afganistan 
produse ale industriei construc
toare de mașini și bunuri de 
larg consum și va primi în 
schimb fire de bumbac, mate
rie primă pentru industria pie
lăriei și alimentară.
6*$A9

Guvernul Peruvian a emis o 
serie de decrete prin care 
SINT EXPROPRIATE 20 DE 
LATIFUNDII din departamen
tele Junin și Puno. Măsura a- 
fectează o suprafață totală de 
169 358 hectare terenuri agri-' 
cole.

In ultimele două săptămîni. 
guvernul Peruvian a expropriat 
44 de latifundii situate în zo
na centrală a țării. Aceste mă
suri au fost luate în baza le
gii cu privire la reforma agra-

l’otrivil datelor oficiale pu
blicate de autoritățile sud-afrl- 
eanc, in urma unei explozii 
care s a produs vineri la mina 
auriferă de la Buffelsfontem, 
la o adincimc dr 2 500 dc me
tri, G5 de persoane și au pier
dut viața, iar alte 30 au fusb 
rănite. Catastrofa s-a du toi «b 
exploziei unei încărcături do 
dinamită într-o galerie în curs 
de foraj. Operațiunile de sal
vare s-au desfășurat în condi
ții extrem de dificile.

Cauzele exacte ale aceste i ca
tastrofe miniere, a treia ca 
importanță din cele zece acci
dente din industria minieră a 
Republicii Sud-Afrieane dc la 
începutul secolului, n au fost 
încă determinate. Se parc â 
explozia sa produs accident -I. 
Autoritățile au ordonat dcs-lii- 
derea unei anchete condusă '□ 
experții de la compania ..Ge
neral Mining and Finance1*.

Populația orașului Blantyro, 
capitala statului Malawi, esto 
terorizată de asasini nccunos- 
cuți, care, în decurs de citeva 
luni, au ucis 23 de persoane. 
Ultimele șase crime au fosb 
săvîrșite in noaptea dc joi spra 
vineri sub ochii forțelor poli
țienești care, tocmai pentru a 
evita noi omoruri, au împinzit 
casele și străzile orașului.

Nimeni nu știe cine sînt a- 
sasinii și, cu atît mai râu, cina 
ar putea fi viitoarele victime. 
Acest sentiment de nesiguran
ță creează o panică nemaiîn- 
tîlnită în rîndul majorității 
populației din oraș.
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fumatul constituie una DINTRE CAUZEI.0 
CARE PROVOACĂ ÎMBOLNĂVIRILE DE ARTEROSCLE- 
ROZA, susține dr. Paul Astrup, de la Universitatea din Co
penhaga. Intr-o comunicare prezentată recent în cadrul unui 
simpozion internațional, profesorul danez, a afirmat că oxi
dul de carbon prezent în fumul de țigară favorizează depo
zitarea colesterolului pe pereții vaselor- sanguine. In urma 
unor experiențe, profesorul Astrup a constatat că pe pereții 
vaselor sanguine ale animalelor expuse la o puternică con
centrație de oxid de carbon se depune o cantitate (le co
lesterol de două ori și jumătate mai mare decît colesterolul 
depozitat la viețuitoarele care trăiesc intr-un mediu normal.

Un mare juriu federal din 
New York a emis vineri un 
MANDAT DE ARESTARE ÎM
POTRIVA LUI RAFAELE MI- 
NICHIELLO, acuzat de pira
terie aeriană, răpire și amenin
țări. în urma devierii unui a- 
v ion al companiei T.W.A. din 
California pînă la Roma. Au
toritățile judiciare americane 
au cerut, de asemenea, ca Mi- 
nichiello să fie adus în S.U.A. 
pentru a răspunde de aceste 
acuzații. Un mandat de extră
dare urmează să fie remis au
torităților italiene pe căi diplo
matice.

In cazul în care tîn rul de 
20 de ani va fi judecat în 
S.U.A. și va fi găsit vinovat, 
el poate fi condamnat la pe
deapsa capitală.

Glî^ă9
LI SIEN-NIEN, VICEPRE- 

MIER AL CONSILIULUI DE 
STAT AL R.P. CHINEZE, a 
primit vineri la Pekin delega
ția guvernamentală irakiană, 
condusă de Abdul Al-Ajaili, 
director general al aviației ci
vile, cu care a avut o convor
bire, informează agenția Chi
na Nouă.

In cursul șederii sale la Pe
kin, delegația irakiană a sem
nat un acord cu privire la 
transporturile aeriene dintre 
Irak și R.P. Chineză.

t&sag
Cea mai mare fabrică de 

ceasuri din Cehoslovacia — 
„Elton" — sărbătorește zilele 
acestea 20 de ani de la înfiin
țare. In toți acești ani, fabrica 
a produs PESTE 170 DE TI
PURI DE CEASURI, într-un 
volum anual dc aproximativ 
800 000 de bucăți. Mai mult 
de jumătate din această pro
ducție este exportată în peste 
70 de țări ale lumii.

Praful (le ciment, care po
luează aerul ÎN REGII NU 8 
INDUSTRIALE, poate fi folo
sit în agricultură ca îngrășâ- 
mînt, afirmă oamenii de știin
ță din Cracovia. Cercetări asi
due și îndelungate asupra pra
fului de ciment captat de elcc- 
trofiltre au relevat că acesta 
este bogat în potasiu și în di
verse microelemente favorabi
le culturii plantelor. în spe
cial, a sfeclei de zahăr Ogoa
rele tratate cu un astfel de 
praf au dat o recoltă de sfeclă 
mai mare, iar procentul de za
hăr a fost superior.

GISS&9
Un raport al Agenției japo

neze pentru știință și tehno
logie anunță că Japonia a a- 
cumulat pînă la 30 iunie a.c. 
un stoc de 287 kilograme de 
plutoniu, CANTITATE SUFI
CIENTA PENTRU FABRICA
REA A ZECE BOMBE ATO
MICE Acest plutoniu va fi tri
mis în Marea Britanie ponltU 
a fi prelucrat în plutoniu-mc- 
tal, după care vp fi readus în 
Japonia, pentru a fi utilizai in 
scopuri pașnice. Se afirmă că 
o dată cu intrarea în funcțiune 
a noii centrale atomo-electrice 
de Ia Tsuruga (anunțată pentru 
joia viitoare), precum și a al
tor centrale asemănătoare. Ja
ponia va fi în măsură să pro
ducă pînă in 1985 o cantitate 
(le circa 50 de tone de pluto
niu.

De la declanșarea războiului 
din Vietnam și pînă în prezent, 
S.U.A. AU PIERDUT 6 051 DB 
APARATE DE ZBOR — rela
tează agenția France Presse, 
citind declarația unui purtător 
de cuvîiit militar american. A- 
coastă cifră include 2 901 a- 
vioane și 3 150 elicoptere —• 
precizează agenția.

CIUDAD DE MEXICO 8 
(Agerpres). — Primăvara vii
toare va fi decisivă în lupta 
specialiștilor mexicani de a 
salva celebrul copac sub care 
Hernan Cortes a plîns după 
infrîngerea sa de către az
teci acum 449 de ani. De mai 

'.multe luni, specialiști ai Mi
nisterului Agriculturii din 
Mexic, folosind diferite sub- 
ștanțe chimice, au încercat să 
prevină moartea de bălrînețe 
a copacului ahuehuete, a că
rui înălțime ajunge in pre
zent la 22,5 metri. Ei au de
clarat că încercările lor ar

putea fi încununate de suc
ces în primăvara viitoare, 
dacă pe copac, aflat în par
cul Tacțiba din capitală, vor 
crește noi frunze.

Istoria povestește că Cor
tes ar fi stat sub acest co
pac la 30 iunie 1520 In tim
pul celebrei „nopți triste**,  
cînd aztecii respinseseră for
țele spaniole -care încercau 
să efectueze o retragere se
cretă strategică. După cum 
se știe, un an mai tîrziu, la 
13 august 1521, Cortes s a 
întors și a recucerit orașul.
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