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Fire 
de mătase artificială 

de calitate 
superioară 

pentru industria 
textilă

ILIE VASILE,
inginer șef. F.F.A „Viscoză" Lupeni

Analizele făcute asupra bilanțului încheiat pe anul de 
producție 1969 au dat colectivului nostru de muncă deplina 
convingere că avem create în fabrică toate condițiile pentru 
ca ultimul an al cincinalului să-l încheiem cu cele mai bune 
rezultate. Această convingere ne este dată in primul rind 
de faptul că. deși. în cursul anului 1969, am întâmpinat 
unele greutăți în special in aprovizionarea ritmică a fabri
cii cu unele materii, materiale și piese de schimb, totuși, 
datorită organizării superioare a activității la fiecare loc de

• muncă, a folosirii utilajelor și instalațiilor la întreaga ca
pacitate, a dotării fabricii cu unele utilaje, am reușit să 
realizăm și să depășim sarcinile de producție la principalii 
indicatori. La producția marfă am obținut, peste prevede
rile de plan, 498 000 lei iar la producția marfă vîndută și 
încasată 649 000 lei. Rezultate bune am obținut și la sorti
mente, dind economiei naționale, peste plan, 9,5 tone fire 
mătase viscoză și 4,5 tone sfoară viscoză. Menționăm că 
sporul de producție realizat a fost obținut pe seama crcș-

ț terii productivității muncii pe cap de salariat cu 1 la sută 
față de prevederi.

Privind prin prisma acestor cifre, s-ar părea că ne-am 
făcut datoria pe deplin insă noi considerăm că rezultatele 
puteau fi mult mai bune dacă nu aveam unele deficiențe 
proprii in organizarea producției și muncii, dacă nu întîm- 

j pinam unele greutăți. Nu am reușit în anul 1969 să îmbu
nătățim folosirea fondului de timp de lucru, indice care s-a 
realizat in fabrică in proporție de numai 92 la sută. Se 

; menține încă mare numărul de învoiri, concedii fără plată, 
•zi!.- boală și chrȘT a zilelor neme>i i va te, care sc* ridivfi* *hi — 

j 180 om zile. Spre regretul nostru trebuie să arătăm că nu 
am reușit să insuflam fiecărui salariat necesitatea de a fo
losi la maxim și cu eficiență cele 480 de minute.

Greutăți mari am intimpinat de exemplu din partea 
uzinelor ,23 August" București care ne-au executat și livrat 

s cu foarte mare întîrziere retortele necesare pentru insta
lații de sulfură de carbon, fapt ce a atras după sine nerea- 
lizarea planului la sulfura de carbon pe anul 1969 cu 50,2 
tone, produeîndu-ne perturbații atit în buna desfășurare a 
producției de fire viscoză cit și livrarea la timp a sulfurii 
de carbon către beneficiari.

Am exemplificat aceste cîteva deficiențe pentru a de
monstra că în activitatea fabricii, a colectivului nostru e 
încă loc pentru mai bine, că avem încă multe resurse in
terne nefolosite. La indicația comitetului de partid, comite
tul de direcție al fabricii. încă in trimestrul IV 1969, a ana-

• lizat deficiențele și greutățile pe care le-am avut în anul
i de curînd încheiat și a stabilit o serie de mășuri tehnico-
; organizatorice care să asigure pe anul 1970 obținerea do re-
■ zultate mai bune atit în realizarea cantitativă cit și calita-
•- tivă a producției firelor de viscoză. în creșterea eficienței

economice a întreprinderii.
Tntre aceste măsuri sc înscriu :
0 mărirea eficienței decantoarelor stației de tratare cu 

apă industrială, în scopul asigurării unei mai bune decan-
• țări a apei de spălare și prin aceasta al îmbunătățirii cali-
' lății firelor de mătase ;

• organizarea activității de întreținere a mașinilor și 
I utilajelor din dotare Ia nivelul exigențelor actuale, lucru 
•' care să ducă la mărirea indicelui de utilizare a mașinilor 
j? și instalațiilor;

• realizarea și aplicarea studiului de optimizare a par
cului de mijloace fixe din întreprindere în scopul măririi 
productivității acestora:

• îmbunătățirea sistemului de ardere a cărbunelui din 
sortul 0—10 mm la centrala termică nr. 1 in vederea redu
cerii consumului specific de combustibil;

• reorganizarea transportului intern la magazia de 
vînzări pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în acest 
sector de activitate.

Continuare în pag. a 3-a
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O știre sosită la redacție de 
la mina Lupeni ne-a adus o 
nouă confirmare că minerii de 
aici sînt fermi hotăriți să nu 
cedeze locul fruntaș ce-l ocu
pă în întrecerea pentru mai 
mult cărbune. Zilele trecute, 
mai precis sîmbătă 17 ianua
rie, graficul de producție al 
exploatării a consemnat două 
japțe^de vrednicie minerească: 
e'xxivgefea cetiri 'Tnai mari- pro
ducții din perioada scursă din

Cineclub

la Paroșeni

Un nou cineclub a luat fi
lă recent, la l.E.C. Paro

șeni. Avind in frunte ama
tori ca Alexandru Sloencscu, 
Ioan Suba, Avram Iosa pre
cum și pi; secretarul organi
zației U.T.C., inginerul Ioan 
Drăghiei, cineclubul dispune 
in prezent de o modestă do
tare, dar și de o marc voință 
și multă pasiune a membri
lor săi.

A

Intîlnire
Ieri după-ainiază. in sala 

clubului Centralei cărbunelui 
din Petroșani sute de tineri 
mineri, constructori, elevi, 
sludenți și funcționari din 
Petroșani, s-au întîlnit cu to
varășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Oaspetele a vorbit tineri
lor despre unele probleme 
ale politicii externe ale parti
dului și statului nostru, des
pre contribuția activă a U- 
niunii Tineretului Comunist 
din România la dezvoltarea 
și îmbunătățirea relațiilor de 
prietenie cu tinerii din în
treaga lume.

„NC

0 invenție cu largă aplicabilitate
O ingenioasă invenție, bre

vetată de Oficiul de standar
de pentru invenții, inovații 
și raționalizări, a fost con
cepută și aplicată la între
prinderea Electrocentrala Pa
roșeni. Ea constă dintr-un 
dispozitiv de formă dreptun
ghiulară, care folosește la 
trecerea cablurilor de forță 
prin planșeele de beton.

Avantajele invenției sini 
multiple. Dispozitivul — con
ceput de inginerul Constan-

lin Racovcanu, in prezent 
inginer șef al termocentra
lei de la Mintia — are o lar
gă aplicabilitate, prilejuind 
reducerea timpului de lucru 
la montarea cablurilor de 
forță, obținerea de economii 
la prețul de cost, precum și, 
ceea cc este deosebit de im
portant, eliminarea cu desă
vârșire a pericolului scurt
circuitării între cablurile pa
ralele.

municipală
Au sosit
cărți noi

Ieri, la librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani a sosit un 
nou lot de peste 1 000 cărți. 
Printre altele, purtînd sem
nătura lui M. Al. Luca, in 
Editura tehnică a apărut lu
crarea : „Economia, organiza
rea muncii și producției mi
niere".

Mărturisiri
literare

Zilele acestea a apărut pri
mul număr al revistei „Măr
turisiri literare" aparținind 
Liceului de cultură generală 
din Petroșani. Cu un conți
nut variat și atractiv, cu un 
aspect grafic atrăgător, re
vista liceenilor petroșăneni 
se înscrie ca o prezență ca
litativă deosebită printre ce
lelalte reviste școlare din 
municipiu.

TE LAȘA, STROE!“
Teatrul satiric muzical „Constantin Tănase“ 

prezintă, duminică 25 ianuarie a.c. orele 17—20. 
în sala Casei de cultură din Petroșani, spectaco
lul în două acte „Nu te lăsa, Stroe“. Așa cum 
ne informează afișul, artistul emerit N. Stroe 
împreună cu Trio Caban, Rolanda Cămin, Ele
na Cremenescu, Dodu Ionescu și Marian Iorga 
vor prezenta un program de „gaguri, muzică și 
dragoste", în acompaniamentul orchestrei rit
mice a Teatrului „C. Tănase".

Un punct de atracție al spectacolului il va 
constitui prezența artistei poporului Ioana Radu, 
care va interpreta o suită din cele mai îndrăgite 
romanțe, precum și evoluția formației „Melodic 
’69" compusă din Angel, Mircea și Mibăiță Tur- 
deanu. Nu vor lipsi nici momentele coregrafice 
în interpretarea corpului de balet al teatrului. 
Regia spectacolului este semnată de N. Stroe 
iar muzica aparține lui Aurel Giroveanu.zile Foto : 1 LICIU

600 tone
de calcar

peste plan

Petroșani. Se ve
rifică motorul, la ștandul de 
probă

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
în imagini și fapte

.Uzina „Republica" din 
Capitală
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„Teatrul 
de miercuri44 

redivivus!
Mîine 21 ianuarie, ora 18, 

actorii Ruxandra Petru, Va
sile Prisăcaru și Constantin 
Dumitra vor prezenta un 
spectacol, primul din această 
stagiune, în cadrul „Teatru
lui de miercuri" cuprinzind 
recitări de versuri din ope
rele poeților Mihai Emines- 
cu, Ion Barbu, Tudor Ar- 
gliezi, Magda Isanos, Nina 
Cassian etc. Menționăm că 
actorii amintiți au prezentat 
aceste versuri și în cadrul 
fazei zonale de la Craiova 
a Festivalului național de 
teatru, bucurîndu-se de apre
cieri din partea publicului 
și a cronicarilor de specia
litate.

Reînvigorarea „Teatrului de 
miercuri" este un fapt îmbu
curător pe care ziarul nostru 
l-a susținut în repetate rin- 
duri.

acest an: 6 527 tone. cd'Cii'x^. 
depășire a planului zilei re^ 
pective cu 847 tone. O dată cu 
acest record in extracția căr
bunelui, volumul producției 
date peste plan în luna ianua
rie a urcat la cota 2 500 tone.

Acest spor s-a făcut pe sea- • 
ma unei productivități reali
zate pe exploatare de 1,72 tone 
cărbune pe post, a hărniciei 
colectivelor de muncă din zo
nele a Il-a și a Hl-a care au 
depășit sarcinile de plan în pe
rioada 5—17 ianuarie cu peste 
1 500 tone fiecare.

In cursul zilei de ieri, la ca
riera Banița s-a înregistrat o 
depășire a planului cu 600 tone, 
ceea ce a însemnat producerea 
a peste 9 300 tone de calcar 
metalurgic pentru furnale.

S-au evidențiat în realizarea 
acestui plus de producție, care 
deja a luat drumul spre fur
nalele Hunedoarei și Galafiu- 
lui, minerii din schimburile 
conduse de Victor Duce seu, 
Gheorghe Ardeleanu și pumi- 
tru Vulpe; excavatoriștii Gheor
ghe Ceaușu și Ianoș Bodor; 
conducătorul de locomotivă Au
gustin Vlădoaică și minerii Ilie 
Victor și Constantin Miliăiasa 
din brigada de transporturi cit 
și șoferii Ion Vladislav, Tiberiu 
Romanescu, Ion Mănice și Vic
tor Bora.

In scopul evitării accidentelor de circulație și a asi
gurării desfășurării în condiții optime a transportului pe 
arterele publice, Comitetul executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani apelează la toți cetățenii Văii 
Jiului să participe efectiv Ia curățirea de zăpadă a trotua
relor din fața caselor, a teraselor de la blocuri și a aco
perișurilor, iar întreprinderile din municipiu să ia măsuri 
pentru curățirea drumurilor de acces spre locurile 
muncă.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI PETROȘANI 
COMITETUL EXECUTIV

CONVOCATOR
In conformitate cu art. 23, alineatul 2, din Legea nr. 

57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare 
convoacă

SESIUNEA A V-a
a Consiliului popular al municipiului Petroșani, ce va 
loc în ziua de 28 ianuarie 1970, ora 9, în sala clubului 
tralei cărbunelui Petroșani, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI
1. Proiect de hotărîre pentru adoptarea planului 

nomic al Consiliului Popular al municipiului Petroșani;
2. Proiect de hotărîre pentru adoptarea bugetului lo

cal pe anul 1970;
3. Organizarea comisiei permanente juridice.
Petroșani, 14 ianuarie 1970.

Președinte
DAVID LAZ AR

Secretar
ION MISCHIE
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Menajerie

In noua secție de bare tra
se, de la Uzina siderurgică 
„Oțelul roșu" a intrat în func
țiune primul cuptor cu role 
pentru tratamente termice, 
proiectat și construit in Iară.

★

Au lost încheiate lucrările 
de telemecanizare a centra
lelor de la Roznov, Zănești, 
Costișa și Buhuși, care au fost 
astfel racordate și au trecut 
în sistemul de control de la 
punctul dispecer de la Piatra 
Neamț. In supravegherea a- 
cestui dispecerat se află a- 
cum toată salba de hidrocen
trale din aval de Piatra 
Neamț.

Termocentrala Luduș (vedere parțială)

T

Intr-un bloc cu opt nivele, 
Și parterul nouă,

Ține conița Pândele
O găină ca să ouă.

Cei de la etaj, bădie, 
Zic că-s mai de soi i

Au luat in custodie 
Cite doi rățoi.

Lelea Frosa de la șase, 
Știți doar jelui eii

Ce se ceartă cu Manase, 
Are trei purcei.

Unul cu temperament, 
Venit de prin Huși,

Are in apartament 
Patru cățeluși.

Ce să spui de nana Floarea ? 
Inovație, ce zici:

Știind că-s bune torcătoare, 
Ține cinci pisici.

Și-uite așa, bădie,
Blocul arătos

Deveni menajerie !... 
Păi asta-i frumos ?
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încep, joi,
turneul

în Brazilia

IIs 
s

Selecționata do fotbal a 
mâniei fși va începe 
în 
nuaric r-............. „... ....... ... >
susține la Belo Horizonte (Ura j 
zilia) “ ' / „ ~
care a părăsit Capitala, du mi 5 
nicâ, pe calea aerului, este al- 5 
cătuifă din următorii 18 ju- Ș 
cători : Răducanu, Ghițâ. Săi- Ș 
măreanu. Hălmăgeanu, Dclcanu. 
Mocanu, Dan, Dinu, Kadu Nun- $ 
Meiller. Dumitru. Ghcrghcli, Ș 
Dobrin, Lucrscu, Dembrovschi, Ș 
Duinitrache. Domide. Ncagu și 
Lupescti. §

frrrrrfrTrmrwrrrfvnf/nfrrrrff/Hfrtrr/rrrffmumrrrfHrrffrrfrenrff/f9mf/iffr.'rfri/mrfrrrrfi/errrffu/r/ffrntrff/rit/fetrf/r/fffff////nfff/rM/f/i//ffffff///ff)i

turneul $
America de Sud la 22 ia- >5 

printr-un joc carc-l va 5;
-- -...............-..... ....... ?
Selecționata României, s F
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După tragerea la sorji de ia hotelul 
,,Maria Isabel", comentariile continuă... 
la toate nivelele

„Și totuși, nu vor lipsi surprizele"
De ce 

a evadat 
în anonimat 

talentatul 
luptător 

Carculea ?
Anii 19GS și I960 au în

semnat pași importanți spre 
afirmare ai tinărului Ionel 
Careul ea. component al echi
pei de lupte Jiul Petrila.

o . . Minerul Lupeni va cîștiga seria ?
un răspuns» „Depinde de startul
în retur și... de multe altele!“

A'e-G»n dat intilnire dumi
nicii dimineața. La 10. La 
„Cafe bar*. E ora citid „chi
riașii* localului încă nu și-au 
făcut apariția spre a .. semna 
condica (e necesara, credcți- 
mă. folosirea acestei expresii 
argotice, pentru a vă face cu
noscută.. atmosfera). E liniște 
imperturbabilă. Tonomatul, 
deocamdată, a renunțat la 
șlagărele lui Tom Jones, se

Convorbire cu antrenorul Cornel Cărare

— In general, același. Po
sibile completări în urma e- 
ventualclor transferări, despre 
care, deocamdată, nu se aude 
nimic.

— Adică ? Mai concret ? Ca 
să notez ?

— Marcoci, Șarpe, Maczan- 
ga, Cosma, Ambruș, Kelcmcn,

încă anumite obligații față de 
club și colectiv.

— „Experiența" lui Șafar 
n-a folosit, se vede, tuturor...

— Șafar c altul acum. Co
rect, disciplinat, conștiincios, 
a început să înțeleagă meni
rea unui adevărat sportiv. Cri. 
tica ajută !

A

Diferența ce ne separă dc 
prima clasată — 5 puncte — 
se poate recupera. Greu, dar 
se poate I Și băieții știu asta. 
Starea actuală de spirit din 
echipă îmi permite să presu
pun că toți — dar toți, nu ca 
fn tur — vor ști să „tragă* 
cind va fi nevoie. E necesară 
o foarte susținută muncă, e- 
forturi, sini necesare puncte 
in deplasare, dar nu doar

Ecoul -tragerii la sorți a c- 
chipelor care alcătuiesc cric 4 
grupe la Campionatul Mondial 
din Mexic stăruie încă proas
păt in inimile iubitorilor jo
cului cu balonul rotund dc 
pretutindeni. Peste tot, se dis
cută cu aprindere, la tot pa
sul se întretaie păreri contra
dictorii, se dau pronosticuri, 
se comentează, mai ales, com
ponența grtipci C, in care se 
află și selecționata României.

Contradictorii sini și păre
rile notate intr-o discuție re
centă cu cițiva pasionați ai 
fotbalului din orașul Petro
șani, păreri pe care Ic redăm 
întocmai pentru cititorii noștri.

Volubilul președinte al C. S. 
Jiul Petroșani, loan Karpinecz, 
este de părere că situația nu-i 
disperantă pentru echipa Ro
mâniei, deși a căzut in scria 
cea mai grea, alături d<- Bra
zilia, Anglia, Cehoslovacia, co
tate cu mari șanse la actualul 
Camninn.nt Mondial

Dimpotrivă, tovarășul Marin 
Bălan, dirigintele P.T.T.R. Pe
tro-,-. ni, dă pronosticuri contra
re. DinsUl apreciază că româ
nii ii \ or invini,*- pe cehi, vor 
face egul cu englezii, dar nu 
„vor avea spor* in fața brazi
lienilor.

„Sint și eu dc acord — în
tregește tovarășul Bălan spu
sele tovarășului Karpincâz — 
că și in celelalte serii sint c- 
chipe puternice, dar scria C 
este intr-adevăr cea mai puter
nică In definitiv, dc ce să ne 
fie frica ? Măcar ne probăm 
forțele cu titani ai fotbalului 
mondial nu eu oricine. Cred 
că e și asta o mîndric".

La rindul său, profesorul 
Eugen Bartha, directorul Școlii 
sportive Petroșani, a ținut să 
precizeze că va fi un turneu 
final foarte puternic. Puternic 
dar nu dur.

„Sint convins — susține to
varășul Bartha — că vioara 
fntîi o vor enn«;fîtiti eehinole

gliei nu mai este cea din I960. 
Oricum va fi, echipa României 
a nimerit într-o grupă fuv ora- 
bilă, în sensul că are prilejul 
cel mai bun și unic de a-și de
monstra valoarea**.

Discuțiile, ajungind la semi
finale șj la finală, interlocu
torii au fost de acord că fi
nala și-o vor disputa Brazilia 
și Italia (loan Karpinecz și 
Eugen Bartha) sau Brazilia și 
Mexic (Marin Bălan), toți vă- 
zind campioană echipa Bra
ziliei.

„Eu am totuși uncie rezerve. 
Nu vor lipsi surprizele și le 
văd venind din partea Perului 
și Uruguăyuluî — a ținut să 
completeze tovarășul Bartha. 
Să nu uităm câ Uruguayul a 
cîștigat Campionatul Mondial 
fn 1930, în 1950, iar acum c... 
1970. La anumite intervale de 
timp istoria se repetă”.

„Și eu cred în surprize. Mă 
gîndesc la echipa Mexic hui*1 
_  eî.a mnlivnf rOTorvelo 1 -V3-
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TELEVIZIUNE
MARȚI 20 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor 
prezintă „l ni\< i sal șotron". Litera „B".

18.30 Anchetă economică. Tema: „Investi
ții ’70".

19.00 Telejurnalul de scară.
19,20 La M»lan — emisiune pentru conducă 

lorii auto
19.30 Ce Știm și ce nu știm despre om ? Co

pilul — o personalitate ?
20,00 Reflector
20,10 Intre contrați... La Tirpcșli. Interviu cu 

Nicolae Popa, marc meșter in cuvinte, 
cioplit, măști, costume.

20.30 Suferință in doi — scenetă satirică de 
Ion Dăieșu.

20,50 l'n Othello modern — comedie, produc
ție a studiourilor de televiziune din 
R P Polonă.

21,20 Arte frumoase. Cartea de artă.
21,-10 Interpret! de muzică ușoară : Anca A- 

gemolti și Aurelian Andreescu.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Tclcglob. Tanzania.
22,40 Actualitatea muzicală.
23.00 închiderea emisiunii.

lire ile mătase artificială 
de calitate superioară 

pentru 
industria textilă

> Urinate din pag l

Pe de altă parte au fost luate din timp măsuri de a 
asigura desfacerea in totalitate a produselor fabricii, s-au 
încheiat contracte cu beneficiarii pe întreg anul 1970 asi- 
gurindu-se o dcfalcare a livrării produselor pe decade și 
trimestre. Privind aprovizionarea tchnico-materială a fa
bricii, cu toate că necesarul de materii prime și materiale 
a fost întocmit încă în luna februarie 1969, în urma dezba
terii sarcinilor de plan primite pe anul 1970 am revăzut ne
cesarul de materiale complelindu-1 cu cererile de suplimen
tări fapt în urma căruia in prezent am reușit să avem re
partițiile și contractele pentru toate materiile prime și 
auxiliare necesare bunei desfășurări a procesului de pro
ducție. Este adevărat că mai avem de perfectat unele de
mersuri la diferiți beneficiari pentru acoperirea întregului 
necesar de materii prime și materiale pe 1970 așa cum este 
cazul sulfului bulgări — furnizor Centrala siderurgică Hu
nedoara. acidului sulfuric — furnizor Uzinele Copșa Mică, 
precum și a executării retortelor necesare de către Uzina 
de unelte și mașini grele București în care privință întîm- 
pinăm unele greutăți cu termenele de livrare de către fur
nizor.

Analizind sarcinile de plan ce ne-au fost repartizate de 
forul nostru tutelar in lumina indicațiilor plenarei C.C. al 
PCR din decembrie 1969. pri- ind planul de stat pe 1970. 
mizind pe măsurile pe care noi le-am stabilit pînă în 
prezent precum și măsurile ce urmează să le luăm in conti
nuare. avem convingerea că la cele 1810 tone fire mătase 
viscoză din planul pe 1970 vom reuși să mai adăugăm alte 
2 tone iar la sfoară de viscoză să dăm o producție mai mare 
cu 2.1 tone peste sarcina ce ne revine. Totodată, pentru 
anul 1970. ne îndreptăm în mod insistent atenția să îmbu
nătățim calitatea firelor de viscoză de la 71 la sută calitatea 
A la 71,2 la sută.

Ne-am reanalizat posibilitățile in lumina indicațiilor 
plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 privind redu
cerea normelor de consum la materii prime și materiale și 
am ajuns la convingerea că putem să obținem o economie, 
prin reducerea normelor de consum, de 25 000 lei.

Tn concluzie, putem spune că avem create în întreprin
dere toate condițiile tehni^o-maleriale pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de producție ce ne revin pe aces(_an. 
Salariații fabricii se mobilizează activ în acest sens mani* 
festind mult interes și fiind puternic cointeresați. In mod 
incontestabil, de un ajutor de neprețuit în cointeresarea 
colectivului nostru sînt măsurile luate de conducerea de 
partid și de stat prin aplicarea noului sistem de salarizare 
și majorare a salariilor care se aplică și în cadrul F.F.A. 
„Viscoză" cu începere de la 1 decembrie 1969. Simțul de 
răspundere sporit al salariaților și rîvna ce o depun în rea
lizarea sarcinilor ce le revin, rezultatele bune pe care le-am 
obținut din primele zile ale noului an ne dau certitudinea 
că am luat un demaraj corespunzător sarcinilor puse de 
partid în ultimul an al cincinalului.

Repetăm o întrebare, pe care 
o pusesem printr-o însemnare 
și cu un an in urmă : zonele 
verzi nu sint și ale șoferilor ?

Și iată de ce ținem la repu
nerea pe tapei a întrebării 
de acum un an. PelroșaniUl s-a 
îmbogățit în ultimul an cu nu-

Șoferii 
și zonele verzi 
_ Al O T Ă
meroasc edificii social-cuiluralc, 
printre care și blocurile turn 
de pe strada V. Roaită. Stra
da in discuție a fost pavată, 
i s-au amenajat și trotuare. 
S-au depus strădanii in ulti
mii ani și pentru a crea in ju
rul semețelor blocuri spații 
verzi, plantate cu arbori și ar
buști. In anul ce a trecut, pe 
terenul sterp, pietros, lăsat de 
constructori, au apărut covoare 
verzi de iarbă. Cam firave fi
ricelele de iarbă, dar, cum e 
solul., nu-i de mirare.

In fine, vara mai e cum e. 
A venit insă iarna. A nins, a 
plouat Vegetația hibernează, 
dar ceea ce-i mai rău e că unor 
concelățeni le hibernează și 
simțul cetățenesc. Pe amintita 
stradă, zonele verzi sînt „arate" 
mai in fiecare zi de roțile cami- 
oan> ior — inclusiv a autogunoie- 
rului întreprinderii de gospo
dărie locală — care distrug zo
nele verzi și umplu trotuarele, 
pe care le traversează lejer, cu 
dire de pâminl. Zonele se dis
trug iar trotuarcle-s pline de 
noroi. Și nu numai aici...

Nu există in Pctro.șaniul nos
tru posibilitatea de a li sc spu
ne ..Stop !“ șoferilor lipsiți de 
simț cetățenesc ?

D. STEJARU

Răspundem
Petru Buză lui Petru,

Răscoala : Vă adm . m la cu- 
noștințâ că, potriv ii preciză
rilor cuprinse in scrisoarea 
nr. 291 141 din ianuarie 1968 
a Serviciului de organizare a 
muncii din Ministerul Mine
lor. adresată Combinatului 
Carbonifer Valea .Jiului (in 
prezent Centrala cărbunelui), 
dv. aveți dreptul ca. ]x> tim
pul cil ați făcut serviciu la 
E. M. Lonca. să primiți re
compensa anuală ce sc plă
tește paznicilor și portarilor 
care au fost preluați de Paza 
contractuală civilă.

> Ion Score», Dealul Babii : 
Am luat legătură cu Consi
liul popular al orașului Vul
can, care a confirmat juste
țea celor relatate de dv. re
dacției, cu privire la intîr- 
zicrea lucrărilor de repara
ție a podului din strada Me- 
rișor. In urma măsurilor 
luate, podul a fost reparat 
și dat în folosință.

♦ Gheorghe Palalugă. Lu- 
peni : La sesizarea trimisă 
ziarului, prin care solicitați 
sprijin pentru a se lua mă
suri de montare a unei sobe 
de teracotă in locuința dv. 
din stația Lupeni. Sectorul de 
clădiri C.F.R. Petroșani ne 
comunică faptul că lucrarea 
se va executa în cursul lunii 
ianuarie a.c.

4» Doris Adesman. Lupeni : 
Intrucît din materialul expe
diat redacției nu rezultă la 
care școală s-a desfășurat 
festivitatea despre can? ne 
scrieți, rîndurile trimise nu 
au putut fi date publicității.

cititorilor
lacob Moldovan. Lu

peni • Litigiul de muncă des
pre care ne scrieți a fost ju
decat de către Comisia de 
judecată de pe lingă O.C.L. 
Produse industriale Petroșani, 
care a dat cîșlig dc cauză 
fiicei dv.

♦ Robert Navradi, Lu
peni : Problema aprovizionă
rii magazinelor cu articole 
de sezon a fost adusă la cu
noștința conducerii O.C.L. 
Produse industriale Petroșani, 
pentru cercetare.

im, temperatura aerului 
la Petroșani a oscilat între 
minus 9 grade și minus 4 
grade, iar la Paring intre mi
nus 15 grade și minus <■' gra
de.

PENTRU R M A TO AR El. E
21 DE ORE .

Vremea se menține ușor 
instabilă, cu cer variabil. Se 
vor semnala izolat precipita
ții slabe sub formă de nin
soare. Temperatura aerului 
în scădere.

IOSIF RICHTER
In ziua de 19 ianuarie a.c. 

a încetat din viață, după o 
grea suferință, in vîrstă de 
40 de ani, tovarășul Iosif 
Richter, membru al Comite
tului municipal de pari id Pe
troșani, șef de serviciu în 
cadrul Autobazei de trans
port auto.

Pentru meritele sale în 
muncă a fost decorat.

Amintirea sa va rămîne 
neștearsă in inimile celor ca
re l-au cunoscut și-au muncit 
alături de el.

înmormântarea va avea loc 
in ziua de 21 ianuarie a.c.

Un grup de tovarăși

MIEKCl KI 21 IANl ARIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6.05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 9,30 Viața cărților; 10.05 
Cintcce și jocuri din Oltenia; 
10.30 Vreau să știu: 11.05 
Muzică ușoară: 11,20 Recital 
de operă; 12,00 Șlagăre de 
ieri și de azi; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal: 132'1 Tangouri ce
lebre: 13,45 Cintă Emil Ga- 
vriș; 14,00 Caleidoscop mu
zical: 14,40 Radio publicitate; 
15,00 Radio-școală; 15,20 Din 
muzica popoarelor; 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Nestemate

folclorice; 16,30 Consultație 
juridică; 17,05 Antena tine
relului; 17,30 Prelucrări de 
folclor; 18,03 Știință, tehnică, 
fantezie; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta ra
dio: 19,30 Săptămina unui 
meloman; 20,05 TableLa de 
scară; 20,10 365 de cintcce; 
20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Lec
tură dramatizată; 21,30 Mo
ment poetic; 21,35 Solistul sc
rii; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Sport; 
22,30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră; 23,00 Concert 
de muzică ușoară; 0,03—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzical de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață; 8,10 Tot înainte; 
9,00 Muzică populară din 
Vrancea; 9,10 Curs de limba 
germană; 9,45 Opera „Mi
reille" de Gounod; 11,00 So

li.ști și formații artistice dc 
amatori; 11.30 Pagini alese 
din muzica de estradă; 12,15 
Concert de prinz; 13,30 Unda 
veselă (reluare); 14,03 Muzi
că populară; 14,30 Din crea
ția compozitorului Ghcrase 
Dendrino; 15,00 Galeria ma
rilor interpreți; 15,40 Radio 
publicitate; 16.00 Radiojur
nal; 16,20 Actualitatea mu
zicală; 17,00 Melodii cu de
dicație; 17,35 Cărți de pretu
tindeni; 18,00 Cinci stele in 
recital: 19.30 Meridiane liri
ce; 19-50 Noapte bună, co
pii; 20,15 Teatru radiofonic. 
Ciclul «Serile de comedie ale 
teatrului radiofonic**. „Trei 
crai dc la răsărit* de D. P. 
Hașdeu; 21,40 Muzică popu
lară; 22,00 Canțoneta veșnic 
tinără; 22.20 Jazz: 23 05 Dis
curi rare.

BULETINE DE ȘURI : 
Programul 1 : 5,00; 6,00; 9,00; 
10,00; 11,00; 17.00: 18.00:20,00: 
24,00; 2,00; 4,00. Programul 
II : 6,05; 12.00: 14.00; 23.00; 
0,55.

Furați de somn
Cînd cșli de veche undeva 

și ațipești sau adormi dea 
bineică, .->e spune că le fură 
somnul. Numai ca. avînd 
niște obligații precise, esle 
inadmisibil să te Iași lurat 
dc acest „hoț** — somnul. 
Paznicul civil C. Pisla s-a lă
sat. A fost găsit dormind 
buștean, în timpul serviciu
lui, in birourile autobazei 
T. A. Petroșani. Dublura lui, 
șoferul Nicolac Bogdan, îl 
acompania. Dormeau in doi 
ca sâ nu pățească vreunul 
dintre ei ceva in... somn. Și 
în somn n-au pățit nimic. 
Nici măcar n-au visat.» că 
vor fi găsiți dormind. Chiar 
dacă-i... furase somnul !

«Referitor la răspunsul ce 
mi l-ați comunicat în ziarul 
nr. 6 267 din 19 decembrie, 
ne scrie Grigore Ficea din 
Lupeni vă fac cunoscut că 
nu sînt mulțumit. Vreau ca 
funcționarii de la S.D.E.E. 
să-mi arate semnătura mea 
prin care am luat la cunoș
tință..."

Despre ce e vorba ? Intre 
Grigore Ficea și S.D.E.E. din 
Lupeni a intervenit o neîn
țelegere privind taxa de cu
rent, neînțelegere clarificată 
de însuși contabilul șef al u-

SEMNĂTURA
nității care s-a deplasat la 
fața locului. Cu toate aces
tea Grigore Ficea nu se de
clară mulțumit, deoarece... nu 
și-a văzut semnătura in do
cumentele SJD.E.E.

Esențialul nu este semnătu
ra — desprindem din răs
punsul S.D.E.E. — ci faptul 
că stabilirea taxei s-a făcut 
corect. Cu sau fără semnă
tură, aceasta tot trebuia plă
tită.

Primind o a doua sesizare 
din partea „nemulțumitului", 
ne-am deplasat și noi la fața 
locului, constatmd temeinicia 
celor afirmate de conducerea 
S.D.E.E.

Intr-adevăr, ambiția uneori 
e o calitate, dar numai cînd 
e canalizată înspre un lucru 
cu folos...

1. M.

M U L T U M I R I
Aprovizionarea cu lemne de 

foc a țăranilor muncitori din 
satele Răscoala, Cimpa și Tirici 
se face prin Ocolul silvic din 
Petroșani. Noi, beneficiarii, am 
rămas plăcut impresionați dc o- 
perativitatea cu care am fost 
serviți aici. Incepind cu dacti
lografa și casiera și terminind 
cu semnarea dovezilor pe ba
za cărora primim lemnele, sa- 
lariații Ocolului silvic au ră
mas chiar și după orele de ser

viciu spre a nu ne mai pune 
pe noi pe drumuri. Aceeași o- 
perativitate și conștiinciozitate 
am intilnit-o și in activitatea 
brigadierului silvic Constantin 
Cocolăn, a pădurarilor II ie Răs
coleai» și IIie Dobrc. Sinten» cu 
toții mulțumiți dc modul in 
care salariații Ocolului silvic 
au asigurat căldura in căminele 
noastre.

Dumitru MARIOANE, 
corespondent

UDET=

PACT CU
DIAVOLUL

(IV)
Cu He-118, Udet scapă ca 

prin miracol. Intr-o bună zi 
se duce la uzinele Heinkel, se 
urcă in carlinga unui apa
rat și decolează. Nici nu-și 
dă osteneala să se familia
rizeze cu instrumentele de 
bord- La primul picaj nu 
mai poate redresa avionuL 
Vrea să sară, dar rămîne cu 
un picior agățat în aparatul 
ce se prăbușea. Numai gra
ție faptului că — contrar re
gulamentului — purta pantofi 
in loc de ghete, reușește să 
se salveze în ultima clipă : 
un pantof ii rămîne in avion. 
Parașuta se deschide prea 
tîrziu — Udet se prăbușește 
la pămînt. Este transportat, 
in nesimțire, la un spital. In 
aceeași seară, el ridică un pa
har in cinstea .nenorocului 
nenorocirii".

Udet este un pilot genial. 
Dar pe .subtilitățile" tehnice 
nu pune nici un preț, iar de 
organizare nu are habar. Bi
roul său ain Ministerul For
țelor Aeriene este mai tot
deauna gol. Lucrările de bi
rou, dosarele, le lasă pe sea

ma colaboratorilor. Conflic
tele de atribuții și competen
țe din secțiile aflate in sub
ordinele sale le ocolește. 
.Toate astea nu-s de mine 
repetă el mereu prietenilor.

Declinul
lu cui lud devine limpede 

câ Ernest Udet nu corespunde 
funcțiunii cart i-a fost încre
dințată. Primul care ajunge 
la această concluzie este ge
neralul Erhard Milch — un 
organizator strălucit, inteli
gent dar lipsit de scrupule și, 
mai ales, însetat de putere. 
El întrevede catastrola. Se fo
losește de slăbiciunile lui 
Udet, pentru a-și consolida 
proptia poziție.

1 septembrie 1939. Războ
iul, dc care Udet se temea și 
In care nu voia sâ creadă, 
este dezlănțuit împotriva Po
loniei, Franței, Marii Britanii. 
La început, victorii mult trîm- 
bițate in comunicate speci
ale. Polonia este invadată, 
Danemarca și Norvegia sint 
ocupate, Olanda, Belgia și 
Franța sînt ingenunchîate. De 
fiecare dată, Luftwaffe contri
buie în mod hotărîtor la suc
ces. In iulie 1940 Udei pri
mește Crucea de tier și este 
avansat general-colonel.

(va urma)

MINERI! RESPECTAȚI MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

Poziția nr. 3Poziția nr. 1

Poziția corectă de 
purtare a măștii

Poziția nr. 2

Scoaterea cutiei port- 
mască din sacul 

de purtat

Desfacerea benzii de 
elanșare a cutiei 

portmască

Poziția nr. 4

Desfacerea cutiei port- 
mască prin lovire 

de genunchi

Poziția nr. 5

Fixarea cordonului 
măștii după gît

Poziția nr. 6

Fixarea muștiucului in 
gură cu partea de cau
ciuc între gingie și buze

Poziția nr. 7

Fixarea clemei pe nas

Un pumn — 500 lei
S-a urcat in autobuz, in

tr-o stație din Vulcan, spre 
mina Paroșeui. Ca fiecare 
om, trebuia să scoală bilet. 
Nu-I costa o avere De fapt 
era o obligație. Insă el n-a 
vrui. Taxatoarea l-a tot in
vitat să ia bilet A refuzat. 
A început scandalul. Taxa
toarea La poftit atunci să 
coboare. A acceptat propune
rea după ce și-a lăsat un 
pumn zdravăn pe obrazul 
femeii aflate in exercițiul 
funcțiunii. Pentru un pumn, 
Dumitru Aursulesei de pe 
strada Paringului nr. 6/2, 
Vulcan, a trebuit să plăteas
că o amendă de 500 lei. N-a 
avut încotro ! Pumn greu...

O metodă... alterată
Pe strada Independenței 

din cartierul Aeroport — Pe
troșani funcționează o unita
te C.L.F. Dar, pentru că u- 
nele mărfuri nu trec, iar al
tele nu se-ajung. gestionarul 
a găsit o metodă originală. 
Cine vrea fasole, să ia și ro
șii, cine dorește cartofi, să 
cumpere și mere. Și iacă-așa 
,.,.mero*' comerțul la respec
tiva unitate a C-L.F Petro
șani Și nu numai la aceasta, 
ci la altele și din alte loca
lități. Sigur că metoda e 
mulțumitoare pentru gestio
nari și pentru C.L.F.. dar îi 
nemulțumește pe cumpără
tori. Și asta nu-i bine. E, 
credem, o metodă... alterată.

Frățește

Huligani curați, dacă si hu
liganii sînt curați. Ștefan 
Țirvuică (recidivist) și loan 
Șinra. din Vulcan, aveau 
chef de răfuială. Aveau, 
probabil, un precedent. L-au 
așteptat pe Ștefan Ganz la 
coborîrea din autobuz, după 
șut, și l-au luat la bătaie, 
l-au dat cu hei-rup-ul cit 
i-au ținut pumnii. Apoi fie
care și-a văzut de drum. 
Omul nevinovat, bătut măr, 
a mers la consiliul popular 
și a depus o reclamație îm
potriva celor doi bătăuși. Co
misia de judecată le-a incri
minat laptele și i-a pedepsit 
cu amenzi de cile 500 lei. 
Frățește! Să nu se ia. din 
nou, la bătaie.

„La vînătoare“
lu noaptea de 5/6 ianuarie 

a. c.. Dumitru Munleanu și 
losif Gal, din Lupeni, au 
plecat la vinăloare. Dar nu 
s au dus la pădure că era 
obositor Ar fi pierdut și 
timp pînă să le iasă in cale 
vinatul. De aceea au proce
dat »uai practic. Au pătruns 
in cotețul lui Ion Pavel, tot 
din Lupeni. Au găsit vinat 
din abundență: găini .și ie
puri Și-au umplut, tara im- 
puscături, „tolbele*, și au ple
cai. Peste cile» a zile, ligura 
lor a lost repetată de Dumi
tru Isztoika și Petru Mun- 
teanu. Și aceștia au furat tot 
găini și iepuri, dar din cote
țul lui Mthai llegediis. Cei 
patru „vîuători" au lost... 
vinali repede, dovadă că ci
neva a dormit... iepureșle. 
Sancțiunile li s-au aplicat pe 
merit, nu pe... ciriială.

Dem. SAKARU

Vai. UMNDKA»
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Sesiunea
Consiliului ministerial

a! Pieței comune
BRUXELLES 19 (Agerpres) 

— La Bruxelles a început luni 
o nouă reuniune de două zile 
a Consiliului Ministerial al 
Pieței comune cu participarea 
miniștrilor de externe, de finan
țe și ai agriculturii din cele 
șase țări membre. Această se
siune este chemată să pregă
tească textele juridice ale a- 
cordului realizat la ultima reu
niune ministerială de anul 
trecut Observatorii se așteaptă 
ca actualele tratative să intîm-

Puternică mișcare 
grevistă în Spania

MADRID 20 (Agcrprcs). — 
Guvernul spaniol înfruntă în 
prezent cea mai puternică miș
care grevistă pe care 
a cunoscut-o Spania de 
la marile conflicte sociale din 
1962. relatează agenția France 
Presse, referindu-se la larga 
mișcare revendicativă ce se des
fășoară în această țară. Mișca
rea, la care participă peste 
50 000 de greviști, a cuprins 
minerii din Asturia, muncitorii 
din industria metalurgică ca
talană și andaluziană. precum 
și pe țăranii regiunii Sevilla.

Conflictul a început in luna 
noiembrie a anului trecut, cind 
peste 3 000 de salariați ai în
treprinderii „Orbegozo" au in
trat in grevă, cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de trai. Mișcarea socială 
s-a intensificat treptat. 2 500 
de muncitori ai șantierelor na
vale din Cadix au intrat in 
grevă datorită faptului că di

„Explozie a alcoolismului"
<s 
® 
®
® 
® 
®/w

Marea Britanie este amenințată de o adevărată „ex
plozie a alcoolismului". Ravagiile acestuia se jac deja simțite 
in industrie, se arată intr-un raport al „Consiliului Național 
asupra alcoolismului". Potrivit raportului, la inceputul fie
cărei săptămini, aproximativ 250 000 de salariați absentează 
de la lucru, ca urmare a consumului de alcool din ajun. 
In prezent, in Anglia există 175 000 de alcoolici cronici, 
iar alte 225 000 de persoane se află in pericolul de a deveni 
alcoolice. Fiecare dintre aceste persoane absentează anual 
de la serviciu, in medie intre 40 și 60 de zile.

PROTESTE LA LECUMBERLI
Cind acele ceasornicelor 

bateau ultima oră din exis
tența anului 1969, cei 87 de 
deținuți politici (studenți, 
prolesori, ziariști, scriitori) de 
la inchisoarea Lecumberli 
din Mexico „sărbătoreau" 
împlinirea unei luni de cind 
declaraseră greva foamei in 
semn de protest împotriva 
tratamentului sever la care 
erau supuși.

Cu puțin timp înainte de 
i sfirșitul anului, cei 87 de 

deținuți, printre care și ro
mancierul Jose Revueltas, a- 
dresaseră avocatului general, 

' Julio Sanchez Vargas, o scri
soare publică denunțlnd pro
cedura ilegală prin care au 
fost întemnițați și tratamen
tul la care sint supuși (ares
tări fără mandat judiciar, 
aplicarea torturii, judecarea 
proceselor fără să fi fost au- 
diați toți martorii). In urma 
reacției opiniei publice, mi
nistrul de interne, Luis Eche
verria, viitorul candidat la 
președinție din partea Parti
dului Revoluționar Instituțio
nal, a declarat in cadrul u- 
nui miting organizat recent 

l 

pine dificultăți serioase, rezul
tate din caracterul foarte deli
cat al acordului de principiu și 
din unele modificări, care ar fi 
intervenit in poziția unora din
tre participanți. Se relevă in 
acest sens, că poziția franceză 
a devenit mal dură in proble
ma finanțării politicii agricole 
a Pieței comune. Delegația fran
ceză a prezentat luni un nu
măr de propuneri noi pe care 
miniștrii întruniți Ia Bruxelles 
urmează să le examineze in 
cursul actualei sesiuni.

recțiunea a refuzat reînnoirea 
contractelor colective de mun
că. Exemplul lor este urmat și 
de muncitorii întreprinderii me
talurgice ..Maquinista Tcrrestre" 
din Barcelona, care au hotărît 
încetarea activității pe o du
rată nedeterminată. O puternică 
tensiune se manifestă, de ase
menea, la uzina ,.S.E.A.T.“, 
unde peste 1 500 de muncitori 
au declarat grevă. In zona vi
ticolă Xeres, peste 5 000 de 
muncitori agricoli continuă ac
țiunea lor revendicativă declan
șată la începutul lunii prece
dente. In ciuda masivelor con
cedieri, hotărîte de conducerea 
bazinului carbonifer din Astu
ria, minerii, la apelul „Comite
tului de solidaritate", au hotă
rît să nu se întoarcă la lucru 
pînă cînd revendicările lor e- 
conomice nu vor fi satisfăcute. 
Pierderile înregistrate in pro
ducția minieră a bazinului 
sint apreciate la peste 400 000 
tone cărbune.

că: „în această țară nu e- 
xistă nici un prizonier po
litic". O scurtă propozițiune 
și o gravă greșeală politică 
— așa au apreciat cercurile 
politice această declarație. 
Echeverria avea, după păre
rea acestor cercuri, toate 
șansele să devină președin
tele țării. In ultima vreme

insa, o parte însemnată a 
înșiși membrilor Partidului 
Revoluționar Instituțional au 
început să se regrupeze în 
jurul altui candidat — Mar
tinez Manatu, secretarul de 
stat la președinție.

Fapt este că, opinia publi
că mexicană se interesează 
mai puțin, pentru moment, 
de viitorul lor președinte și 
mai mult de soarta celor 87 
de deținuți politici. Recent, 
fostul președinte, Cardenas, 
figură legendară a istoriei

La Porfile de Fier • 
i ’
i Succes important ;

Corespondentul Agerpres, N. Plopcanu, transmite din ] 
| Belgrad : Duminică dimineața la ora 7,30, constructorii iu- * 
» goslavi ai sistemului hidroenergetic și de navigație dc la î 
| Porțile de Fier au înregistrat un important succes : s-a I
* deschis uriașa poartă de oțel de la ecluza dc pe malul ' 
| iugoslav (din aval). Imediat după aceea, în ecluză a intrat |
• nava „Deli Iovan" șl un șlep special, pe care era încărcut ' 
| primul transformator în greutate de 260 dc tone pentru. | 
s primele două agregate alo hidrocentralei. Toate instalațiile j 
| au funcționat ireproșabil. Pînă in prezent, întreprinderea ' 
«• Hidrograndia din Sarajevo a executat 95 la sută din i 
| lucrări la ecluză. In ritm susținut continuă lucrările dc } 
' montaj la primul agregat al hidrocentralei.

Rhodesia - sprijinită 
de unele țări occidentale 

_>

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Regimul rasist din Rhodesia se 
bucură de sprijinul indirect al 
unor țări occidentale, scrie zia
rul londonez „Sunday Te
legraph". La Salisbury sînt 
menținute o serie de reprezen
tanțe diplomatice ale unor 
state occidentale, inclusiv a 
Statelor Unite. O serie de gu
verne vesl-europene trec cu 
vederea colaborarea dintre fir
mele particulare și Rhodesia, 
în ciuda sancțiunilor economi
ce adoptate în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite.

Un sprijin multilateral, sub
liniază „Sunday Telegraph", îl 
primește regimul minoritar al 
lui Ian Smith din partea gu
vernului Republicii Sud-Africa- 
ne. In. ultimii ani, exportul de 
azbest rhodesian către Africa 
de sud a sporit de peste patru

R. P. POLONA In ultimii 20 
de ani, în R. P. Polonă s-au 
construit peste 100 000 de 
blocuri, care adăposteso 
900 000 de locuitori.

In foto: Cel mai tînăr 
cartier al Varșoviei, numit) 
„In spatele Porții de Oțel11,

mexicane, a cerut guvernului 
să „dea dovadă de înțelege
re, eliberind cetățenii deți
nuți in condiții deplorabile"; 
sute de intelectuali mexicani, 
printre care Alfonso Aguilar, 
membru al Consiliului Mon
dial al Păcii, S. Arguedas, re- 
dactor-șef al ziarului „Siem- 
pre", Jorge Carrion, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Socialist 
din Mexic, și pictorul David 
Alfaro Siqueiros, au remis 
o scrisoare președintelui ță
rii, Gustav Diaz Ordaz, ce- 
rind elaborarea unei legi 
privind amnistierea deținuți- 
lor politici; studenții mexi
cani au lansat o campanie 
„de informare și de acțiune" 
în javoarea eliberării colegi
lor lor.

Valul de proteste nu a gă
sit deocamdată la autorități 
ecoul scontat; la inchisoarea 
de la Lecumberli cei 87 de 
deținuți continuă greva foa
mei, și unica măsura a fost 
punerea lor sub supraveghe
re medicală.

E. C. 

i

ori. în prezent, aproximativ 75 
la sută din necesitățile de pe
trol și produse petrolifere ale 
Rhodesiei sînt acoperite prin 
intermediul guvernului dc la 
Pretoria.

De asemenea, guvernul por
tughez își intensifică relațiile 
economice și comerciale cu re
gimul de la Salisbury, înccr- 
cînd și pe această cale să-și 
mențină posesiunile coloniale 
în Africa. La Lisabona funcțio
nează o „misiune" rhodesiână, 
avînd de fapt rolul de repre
zentanță diplomatică și comer
cială a regimului lui Ian Smith 
în Europa occidentală. După 
cum scrie ziarul „Sunday Te
legraph", această „misiune" per
fectează afaceri cu firmele vest- 
europene pentru achiziționarea 
de mărfuri și pentru desfacerea 
produselor rhodesiene pe piața 
Europei occidentale.

Cunoscutul om politic ame
rican Averell Harriman face 
următoarele observații în- 
tr-un material pentru agenția 
U.P.I., consacrat primului an 
al Administrației președinte
lui Nixon :

„Din nefericire, astăzi, ța
ra noastră este divizată asu
pra multor probleme de po
litică externă. Noi nu mai 
avem același mod de abor
dare bipartizană ca în trecut. 
Divizarea opiniei există în 
multe privințe, indiferent de 
apartenența la un partid. 
Opoziția față de politica Ad
ministrației include un nu
măr substanțial de congres
meni din ambele partide. 
Spre exemplu, sprijinul pen
tru lupta împotriva propune
rii Administrației de creare 
a sistemului „A.B.M." (ra- 
chetă-antirachetă) a venit din 
partea unor membri ai ambe
lor partide.

Pentru mulți membri ai 
Congresului, problemele inter
ne presante depășesc în im
portanță vastele cheltuieli 
militare propuse pentru noile 
sisteme de arme și pentru al
te programe".

CEA DE-A TREIA INIMA A 
LUI GERALD RECTOR conti
nuă să funcționeze bine la trei 
zile de la grefare. După cum 
se știe, prima inimă transplan
tată în pieptul lui Rector, la 
17 martie, a trebuit să fie în
locuită cu alta, ca urmare a 
unor tulburări cardiace.

In buletinul medical dat pu
blicității de spitalul din New 
York, unde se află internat pa
cientul, se arată că starea sănă
tății lui Rector se îmbunătățeș
te, ca urmare a funcționării 
normale a rinichilor ce erau 
afectați de fenomenul de res
pingere, înregistrat după tran
splantarea primei inimi.

e
IN APROPIEREA ORAȘU

LUI POPRAD, din Slovacia, a 
fost dat în exploatare un ma
re aeroport, destinat curselor 
interne și internaționale.

Aeroportul, denumit „Poprad- 
Tatra", se situează, ca altitudi
ne, pe primul loc printre aero
porturile civile din Europa. El 
dispune de o pistă de aterizare 
lungă de 2 kilometri și de in
stalații de navigație dintre cele 
mai moderne.

O
PREȚURILE LA O SERIE 

DE PRODUSE ALIMENTARE 
și industriale au fost sporite în 
Chile între 29 și 33 la sută. 
După cum se anunță din 
Santiago de Chile, președinte^ 
le Eduardo Frei a semnat pe 
de altă parte un decret > prin 
care costul pentru folosirea 
mijloacelor urbane dc j tran
sport auto se majorează jtu 60 
la sută.

O originală demonstrație
la Venejia

ROMA 19 — Corespondentul 
Agerpres N. Puicea, transmi
te: O < riginală demonstrație 
s-a desfășurat duminică la Ve
neția. Zeci de ambarcațiuni de 
toate tipurile, clasice și moder
ne, la bordul cărora se aflau 
circa 500 de persoane — în ma
rea lor majoritate pescari — au 
pornit de la cheiul Sari Marco 
spre Piazza Roma înlr-o „rega
tă" de protest, slrăbălînd cele
brul canal Grande. Pancarte și 
lozinci, fixate de șalupe și bărci, 
exprimau protestul demonstran

JAPONIA. Zeci de mii de muncitori din Tokio au demonstrat împotriva prelungirii 
Tratatului de Securitate japono-american, după vizita premierului Sato in S.U.A.

Aspect al unei demonstrații din Yokohama.

CURT
PE LITORALUL VESTIC AL 

-a MARELUI LAC SIBERIAN 
BAIKAL a fost descoperită o 
substanță minerală necunoscu
tă, de culoare neagră. Mineralul 
reprezintă o aglomerare de
cristale cu dimensiunile de
aproximativ 0,5 pe 2 centime
tri. Greutatea specifică a aces
tui mineral, pe care specialiștii 
l-au numit „azoproit", este de 
3,6.

Cercetătorii institutului pen
tru studiul scoarței terestre al 
secției siberiene a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. au făcut 
cunoscut că analizele roentgeno- 
structurală și chimică au ară
tat că azoproitul aparține gru
pei rare de combinații a acidu
lui boric cu titanul și magne- 
ziul.

®
INUNDAȚII CATASTROFA

LE s-au produs în ultimele zile 
într-o serie de regiuni din nord- 
estul Australiei. Ca urmare a 
revărsării rîului Pioneer, loca
litățile Mackay, Mirani și 
Proserpine (statul Queensland) 
au trebuit să fie evacuate. Ni
velul apelor pe străzile acestor 
orașe a atins un metru. Pagu
bele suferite au fost evaluate 
la mai multe milioane de dolari.

®
Președintele Republicii Cipru, 

arhiepiscopul Makarios, a sosit 
duminică seara la Nicosia după 
un turneu de două săptămini 
efectuat într-o serie de țări.

In ciuda gerurilor și ză
pezilor abundente, pe șanti
erele din capitala K. D. Ger
mane munca se desfășoară 
în ritm susținut. Anul acesta, 
pentru construcția de locuin
țe și de obiective social cul
turale a fost alocată suma de 
1 miliard mărci. Printre cele 
mai mari obiective se numă
ră și hotelul de pe Alexan- 
derplatz, care va avea 2 000 
de locuri. In aceeași piață se 
construiesc numeroase maga
zine și clădiri destinate unor 
instituții administrative, care 
vor forma un complex arhi
tectonic modern.

REGIUNILE DIN NORDUL 
R.F. a GERMANIEI sînt bintuile 
în prezent de puternice furtuni 
de zăpadă. La Flensburg, unde 
stratul de zăpadă a atins peste 
3 metri, au fost descoperite în 
interiorul unui automobil ca
davrele a două persoane. Nu
meroase localități din Schles
wig-Holstein continuă să fie 
Izolate de celelalte localități. 
Datorită zăpezii, cea mal' mare 
parte a autostrăzilor secundare 
au devenit impracticabile. Eli
coptere militare patrulează în 
vederea reperării automobili?* 
tilor aflați în dificultate. 

ților împotriva „atentatorilor la 
existența orașului", ca urmare 
a acțiunilor de creare a unei a 
treia zone Industriale în lagu
nă. Această intenție, după cum 
au demonstrat in ultimo vreme 
numeroși oameni de știință șl 
specialiști, pune in pericol exis
tența orașului și a unei părți a 
locuitorilor săi, mai alos pes
cari și mici comerciant).

Organizată dc „Frontul pen
tru apărarea Veneției" demons
trația a făcut două „escale" :

UN GRUP DE 610 STU
DENȚI ai Facultății de medi
cină dc la Universitatea națio
nală din Havana au absolvit 
recent cursurile. Tinerii medici 
pleacă acum in diferite regi
uni ale țării, unde sc simte 
cea mai mare nevoie dc cadre 
medicale.

După cum anunță agenția Pa
kistaneză de presă, un miting 
organizat la Dacca, capitala Pa
kistanului de est, de Partidul 
religios de dreapta „Jamaat-i- 
Islami" s-a încheiat prinlr-o 
ciocnire între pârtiei pan ții la 
adunare și grupuri ale popu
lației, care protestau împotriva 
activității acestei formațiuni po
litice. In urma incidentului, re
latează agenția citată, o per
soană și-a pierdut viața și alte 
cinci sute au fost rănite, dintre 
care 115 au necesitat spitaliza
rea.

Datorită tensiunii create în 
oraș, au fost închise instituțiile, 
magazinele și școlile. Este pri
mul incident grav semnalat in 
Pakistan după declanșarea, la 1 
ianuarie, a campaniei electorale 
ce urmează să se încheie la 5 
octombrie, cînd va fi aleasă 
Adunarea constituantă.

Ancheta în legătură cu împrejurările asasinării fostului 
președinte al S.U.A., John Kennedy va fi redeschisă ? 
Deocamdată nu se poate da încă un răspuns, dar una din 
înaltele personalități ale vieții politice americane, senatorul 
democrat Richard Russell, a lăsat să sc înțeleagă că ar fi 
favorabil unei asemenea măsuri.

In cadrul unui interviu televizat, senatorul Russell a 
declarat luni că este convins de faptul că Harvey Lee 
Oswald, considerat drept asasinul președintelui Kennedy, 
nu a acționat singur în plănuirea crimei de la Dallas. 
Russell a fost membru al comisiei Warren care a anchetat 
acest asasinat și susținuse raportul acesteia privind faptul 
că Oswald acționase singur în asasinarea președintelui 
Kennedy.

LA MOSTAR (Iugoslavia) a 
început construcția unei uzine 
de alumină — primul obiectiv 
al viitorului combinat de alu
miniu din localitate. După ter
minarea uzinei, la Mostar va 
începe construcția secției de 
electroliză și de prelucrare a 
aluminiului.

ÎNTRE 28 ȘI 30 MARTIE vor 
avea loc la Stockholm lucră
rile celei de-a doua Conferințe 
internaționale asupra Vietnamu
lui. La .această reuniune vor 
lua parte aproximativ 400 
de reprezentanți ai mai multor 
organizații internaționale. O- 
biectivul său principal il va 
constitui sprijinirea internațio
nală a Ideii „retragerii totale și 
imediate a trupelor americane 
din Vietnam".

Comitetul de coordonare al 
Conferinței de la Stockholm a- 
supra Vietnamului va organiza 
de asemenea, la 15 martie, o 
„zi internațională consacrată 
comemorării masacrelor de la 
Song My", iar la 15 aprilie o 
serie de acțiunui pe tema : 
„S.U.A. — afară din Vietnam". 

in fața sediului consorțiului 
pentru lărgirea portului și a 
zonei industriale Veneția — 
Marghera, precum și în fata ad
ministrației comunale.

Cu toate că s-a desfășurat pe 
un timp cețos și friguros, neo
bișnuita „regată" a atras aten
ția numeroșilor vizitatori ai O- 
rașului, masați pe podurile de 
pe canal Grande, trezind, de a- 
senionea, un ecou în rindurile 
locuitorilor Veneției, serios în
grijorați dc viitorul acestui 
centru unic de civilizație.

CADRE DIDACTICE DE LA 
UNIVERSITATEA DIN TOKIO 
au organizat luni o grevă in 
sprijinul unui grup dc colegi 
care au fost sancționați pentru 
(participarea la demonstrațiile 
prilejuite de „Ziua împotriva 
războiului" — 21 octombrie 
1969. Greviștii au xcerut anula
rea măsurilor disciplinare.

La acțiunile antirăzboinice de 
masă, care s-au desfășurat la 
21 octombrie 1969 în Japonia, 
au participat peste un milion 
de persoane. în aceea zi, în în
treaga tară s-au semnalat gre
ve, mitinguri și demonstrații 
împotriva agresiunii americane 
în Vietnam, pentru denunțarea 
tratatului de securitate japono- 
american.

4
UN REPREZENTANT AL PO

LIȚIEI DIN BEIRUT, citat de 
agenția Reuter, a anunțat că, 
în cartierul evreiesc din capita
la Libanului, persoane neidenti
ficate au plasat material ex
ploziv în apropierea clădirilor 
aparținînd unui spital și unei 
școli. în urma acestui atentat, 
cele două clădiri au fost ava
riate, însă nu s-au înregistrat 
victime omenești.

CÎNTĂREȚII ITALIENI au 
avertizat că nu vor participa 
la ediția din acest an a festi
valului cîntecului de la San 
Remo, dacă vor mai fi admiși 
în competiție și cîntăreți străini. 
Ei au întocmit un memoriu în 
acest sens și l-au remis orga
nizatorilor celebrului festival de 
pe „Riviera florilor". După cum 
se știe, ediția din acest an a 
festivalului, cea dc-a 21-a va 
avea loc la sfîrsitul lunii fe
bruarie.

DEFICITUL ÎNREGISTRAT 
DE ȚĂRILE LAT1NO-AMERI- 
CANE în comerțul lor cu Sta
tele Unite continuă să crească. 
Potrivit ziarului brazilian „Cor- 
reio da Manha", acest deficit 
s-a cifrai la 250 milioane do
lari în 1967, la 400 milioane in 
1968, iar în 1969, potrivit unor 
statistici preliminare, a depășit 
nivelul anului precedent. Con
dițiile inechitabile ale comer
țului interamerican, restricțiile 
de import impuse de Statele 
Unite produselor latino-ameri- 
cane, constituie, în opinia zia
rului, principalii factori care au 
general o asemenea situație.

CURT

0 
nouă 
etapă 

a 
convorbirilor 

greco-cipriole
După o relativă acalmie, 

problema cipriotă se află din 
nou, la acest început de an, 
pe primul plan al preocupă
rilor politice in zqna est-me- 
dileraneană. Pentru a carac
teriza momentul actual, ob
servatorii au repus in circu
lație noțiunile de „încorda
re", „situație critică", „etapă 
hotărît oare". Problema s-a 
impus actualității prin trei 
laturi ale sale, și anume: 
cea referitoare la forma con
stituțională a statului cipriot, 
care este preconizată Șc care 
constituie conținutul acestei 
faze a convorbirilor intcrco- 
munitare; recrudescența acti
vității din insulă, dirijată de 
organizațiile politice secrete, 
in special de „Frontul 
Național", și convorbirile 
gr ecu-cipriote la nivel înalt, 
desfășurate in două reprize 
la Atena. Convorbirile pur
tate de arhiepiscopul Maka
rios și primul ministru Pa
padopoulos la începutul lunii 
și reluate la 17 ianuarie sint 
apreciate ca importante pen
tru evoluția de viitor a aces
tei probleme. încurajator este 
considerat faptul că liderii 
celor două țări au examinat 
— după cum se arăta in co
municatul publicat la înche
ierea acestor întrevederi — 
elementele constructive cc 
au rezultat pînă în prezent 
in cadrul convorbirilor in- 
tercomunitare — greacă și 
turcă — din insulă, relevind 
necesitatea continuării efor
turilor pentru depășirea difi
cultăților existente. Convor
birile intercomunitare care
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durează, cu o pauză, de 
aproape un an și jumătate, 
se împotmoliseră in proble
ma autoadministrării, asupra 
căreia au insistat exponenții 
comunității turce. Pentru a 
elimina riscul suspendării 
convorbirilor — care consti
tuie un mijloc de menținere 
a păcii între cele două co
munități și a căror alterna
tivă ar putea constitui, po
trivit ziarului „To Vima", o 
notiă încordare, „chiar un 
război civil" — in urma pro
punerii liderului turco-ci- 
priot, Raouf Denktash, s-a 
căzut de acord ca problema 
autoadministrării să fie lăsa
tă la o parte și să se exa
mineze posibilitatea unei so
luții pe calea găsirii unei 
noi forme constituționale a 
statului cipriot. In legătură 
cu acest element, ziarul „To 
Vima“ subliniază că „există 
speranțe să se găsească so
luții reciproc acceptabile".

Este considerat încurajator 
și faptul că, în cadrul con
vorbirilor de la Atena, s-a 
reafirmat concluzia că, în 
prezent, ca și pentru o pe
rioadă de timp-nedetermina
tă, nu este posibilă o solu
ție în afara menținerii inde
pendenței Ciprului. Impor
tanța acestei precizări este 
subliniată de faptul că a ve
nit intr-un moment cînd or
ganizațiile politice clandesti
ne din insulă au încercat și 
încearcă să impună o coti
tură radicală in evoluția pro
blemei cipriote, reanimind 
vechiul proiect al alipirii 
Ciprului la Grecia. Acționând 
din primăvara anului 1969, 
„Frontul Național", principa
la grupare extremistă din 
insulă, a făcut pînă in pre
zent numeroase victime in 
rîndul funcționarilor guver
namentali, al forțelor de 
menținere a ordinii, incitind. 
populația la manifestări de 
natură să dăuneze eforturilor 
îndreptate spre găsirea unei 
soluții pașnice și acuzind 
chiar guvernul de la Nicosia 
ca, prin acceptarea convor
birilor cu comunitatea tur
că, ar dăuna „cauzei națio
nale".
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