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PLENARĂ COMITETULUI
MUNICIPAL DE PARTID

Ieri după-amiază a avut loc plenara lărgi
tă a Comitetului municipal de partid Petroșani, 
La plenară au participat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului municipal de partid, ai 
Comisiei de revizie, aparatul Comitetului mu
nicipal, conducători de întreprinderi și institu
ții, reprezentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai presei locale.

La lucrările plenarei a fost prezent, de ase
menea, tovarășul AUREL BULGĂREA, secre
tar al Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.

La primul punct al ordinei de zi, tovarășul 
David Lazăr, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, a prezentat o informare asu
pra problemelor dezbătute și a concluziilor des
prinse din lucrările plenarei Comitetului jude
țean de partid Hunedoara din 22 ianuarie a.c. 
și a planului de măsuri adoptat de plenara Co
mitetului județean de partid cu privire la sar
cinile organelor și organizațiilor de partid pri

vind realizarea indicatorilor de plan și a an
gajamentelor pe anul 1970.

In continuare, plenara a adoptat unele mă
suri organizatorice.

Tovarășul LAZAR DAVID a fost eliberat 
din biroul, secretariatul și Comitetul municipal 
de partid ca urmare a alegerii sale în funcția 
de secretar al Comitetului județean de partid.

Tovarășul CLEMENT NEGRUȚ a fost ales 
în funcția de prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid.

In baza hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969 au fost aprobate comisiile 
pe probleme ale Comitetului municipal de par
tid. Au fost constituite comisiile : pentru pro
blemele organizatorice, ale activității și vieții 
interne de partid ; economică ; pentru propa
gandă, învățămînt, știință și cultură.

In încheierea plenarei, a luat cuvîntul to
varășul Aurel Bulgărea, secretar al Comitetului 
județean de partid.

In „grădina" Centralei termoelectrice Paroșeni electricia
nul principal Paul Șebok verifică șirul de cleme de la cir
cuitele secundare ale statici de 110 kilovolți.

Foto : I LICIU

ÎN TREI ZILE

1000 TONE 
CĂRBUNE PESTE PLAN

In aceste zne liotărîtoare 
pentru încheierea primei luni 
din 1970 cu un bilanț pozitiv 
de realizări, colectivul minei 
Aninoasa, îndrumat de organi
zația de partid, își dezvoltă 
realizările cu un avînt și o 
rodnicie demne de toată lauda. 
Mobilizindu-și întregul potențial 
tehnic și uman, ridicînd la co
tele unor înalte valori ștacheta 
străduințelor și hărniciei în a 
bataje minerii de la Aninoasa 
au extras în ultimele trei zile, 
peste plan, mai mult de 1 000 
tone de cărbune majorind ast
fel depășirea avută pe primele 
două decade din ianuarie de la 
902 tone la 1911 tone de căr
bune pînă ieri dimineață.

De remarcat productivitatea 
înaltă realizată pe exploatare

hi cele trei zile. Bunăoară, la 
21 ianuarie cînd depășirea sar- 
clnei zilnice de plan a atins 
001 tone de cărbune, producti
vitatea realizată a crescu! la 
1,873 tone/post fiind superioară 
cu 203 kg cărbune pe post ce
lei planificate.

In urma acestor valoroase 
performanțe. Aninoasa a trecut 
în fruntea colectivelor miniere 
din bazin în ce privește reali
zarea și depășirea sarcinilor la 
producția de cărbune. Aportul 
total la acest succes aparține 
harnicului colectiv de mineri, 
tehnicieni și ingineri din zona 
l-a a minei (șef de zonă ing. 
Victor Ghioancă) care a depășit 
planul în perioada 5—22 ianua
rie cu 2 231 tone de cărbune.
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Activitatea șantierelor să 
nu fie clădită pe nisipul dezor
ganizării, jongleriilor de cifre,

Anul trecut, în august, con
semnam de _pe șantierul 
T.C.M.M. din Paroțenj faptele 
de destoinicie ale constructori
lor din brigăzile conduse de 
Pavel Balaite și Ion Tufiș, be- 
toniști. respectiv fierar-beto- 
niști.

l-am intilnit recent in 
aceeași incintă a E. M. Paro- 
șeni pe cei doi șefi de briga
dă De data aceasta aveau fețele 
posomorite, nu ca in august 
ci nd raportaseră glisarea la tur
nul puțului principal pe o înăl
țime de 57 de metri în 34 de 
zile.

— Ați luat vreo primă pen
tru recordul din august ? l-am 
întrebat pe Pavel Balaite.

- Da de unde ! E drept că 
ne-a lăudat și directorul 
de la Petroșani al Șantierului 
T.C.M.M. și de la București. 
Oamenii s-ar fi bucurat dacă 
primeau pe lingă laude și o 
primă.

Nu de asta însă era supărat 
Pavel Balaite. Ii era rușine.

incompetenței și 
„scuzelor obiective"
lipsa unei organizări și îndru
mări eficiente din partea maiș
trilor și a inginerilor, consti
tuie principalele motive ale 
ciștigurilor scăzute ale acestor 
muncitori, pe care însuși șeful 
Șantierului, ing. Ion Lăsat 
i-a lăudat nu o dată.

La data vizitei noastre pe 
șantier (14 ianuarie 1970) nu 
erau ridicate nici măcar sala
riile muncitorilor de la bancă, 
deși trebuia făcută această o- 
perație în data de 11 ianuarie 
a. c.

Secretarul comitetului de par
tid al Șantierului „Valea Jiu
lui" al T.C.M.M., Ion Balaș, în

ANCHETĂ ECONOMICĂ
— Din 1948, de cînd lucrez 

pe șantier — ne-a relatat el 
— n-am obținut indici de rea
lizare atit de scăzuți ca in ul
timele luni ale anului trecut; 
0.87 în noiembrie și 0,98 in de
cembrie. Mi-e și rușine să vor
besc de realizările astea, de 
ciștigurile oamenilor din bri
gadă.

Intr-adevăr, era foarte puțin 
față de 1,30—1,50 cit realizau 
împreună cu colectivul brigă
zii pe care o conducea.

Cauza ? Așa după cum ne 
confirma brigadierul, lipsa asi
gurării unui front de lucru co
respunzător. umflarea nejustifi
cată la unele brigăzi și dimi
nuarea la altele a ciștigurilor.

cerca să justifice această ca
rență pe motivul... „dispersării 
punctelor de lucru, a greutăți
lor mari ce se întîmpină din 
acest motiv". Cind oare se va 
înțelege o dată pentru totdea
una la T.CMM. că aceasta nu 
po'ate fi o scuză. Dată fiind 
starea de fapt existentă, cu 
punctele de lucru dispersate 
— fapt pentru care se 
acordă și anumite fonduri 
speciale în devize - de 
ce oare tovarășii ..teceme- 
miști* din Valea Jiului nu-și 
analizează in mod obiectiv, cu 
simț de răspundere, adevăra
tele carențe și să și le înlă
ture in loc să caute atitea și 
atitea „scuze*.

încă o scuză ridicată de se
cretarul comitetului de partid 
al Șantierului T.C.M.M. din Va
lea Jiului în motivarea acelu
iași lucru — neridicarea sala
riilor — a fost „timpul lung 
ce-1 necesita verificarea situa
țiilor de plată de către diri- 
ginți". Iarăși beneficiarul o fi 
de vină ? Asemenea scuze, ca
re, ne luăm dreptul de a le 
numi puerile (se știe foarte 
bine că există în H.C.M. 
1 002/64 stabilite durate limită 
pentru verificarea situațiilor de 
plată), atestă o dată în plus, 
că la Șantierul T.C.M.M. din 
Valea Jiului organizația de 
partid și conducerea șantieru
lui trebuie să muncească mai 
mult, să se preocupe mai în
deaproape de condițiile de 
muncă și de viață ale munci
torilor, de modul de organizare 
a șantierelor.

Or nu o dată chiar comite
tul de partid al Șantierului 
T.C.M.M. a dovedit incompe
tență, slăbiciune aș zice, in fa
ța unor oameni cu funcție din 
conducerea șantierului, a căror 
părere o condamnau în sinea 
lor ca neprincipială, dăunătoa
re intereselor salariaților, dar 
căreia — din diverse motive — 
s-au raliat în public.

De cadre tehnico-inginereștl 
șantierul T.C.M.M. nu se poate 
spune că ar duce lipsă (numai

Ing. Ion MARGINEANU 
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I Pe agenda aparițiilor 
I în Editura Academiei 
| Consultind planul pe acest 
ian al Editurii Academiei*. - 

principala instituție din țară 
de răspindire a unor repre-

I zentative lucrări științifice, 
I observăm preocuparea de a 
I cuprinde cele mai diverse 

domenii ale activității de cer-

Icetare. fn acest sens, pe agen
da aparițiilor din acest an fi-

Igurează titluri din domeniul 
matematicii, fizicii, chimiei, 
științelor tehnice, medicinei,

I biologiei, științelor sociale 
I etc., ilustrînd cercetări și stu- 
Idii originale efectuate de 

specialiștii români. Vor apa-
■ re, de asemenea, volume din 
I lucrări de mare întindere ca 
■ „Ampelografia Republicii So- 
■ cialiste România", „Zooteh- 
■ nia României", „Silvalogia 
I României", „Fauna Republi- 

cii Socialiste România".

„Lactovit“
jl La fabrica de nutrețuri 
’ combinate Sabaru a Intre- 
I prinderii agricole de stat Mi- 
I hăilești a intrat în funcțiu- 
Ine o linie de preparare a 

„Lactovitului", produs com- 
I plex care substituie în bune 
I condiții laptele integral de 
■ vacă folosit în hrana vițeilor.

„Rarități44
, Inginerul Rudolf Rosier, 
Idin Bistrița, a observat re

cent, în Valea Stejarului, un 
șacal, animal originar din 

I Asia și nord-estul Meditera- 
I nei, de culoare galben-roșca- 
Ită-aurie, căruia i se mai spu

ne „lup mic" sau „vulpe tur- 
I ceașcă". O altă raritate oxine- 

getică, semnalată pentru pri- 
Ima dată în Transilvania, este 

notul sau cîinele-jder ori bur- 
I sucul cu barbă, animal deo

sebit de frumos, de baștină 
de prin Siberia estică, Ja- 

I ponia. China.

I 
I

I

Consiliile orășenești 
ale Organizației pionierilor

In vederea îmbunătățirii ac
tivității unităților de pionieri 
de pe raza orașelor, conducerea 
de partid a aprobat constitui
rea Consiliilor orășenești ale 
Organizației pionierilor. Acestea 
vor avea ca sarcină 'îndruma
rea comandanților de pionieri 
de pe teritoriul orașelor res
pective, studierea și generali
zarea experienței pozitive, spri
jinirea consiliilor pe școli in

organizarea și desfășurarea în
tregii activități pionierești din 
perioada anului școlar și a va
canțelor. Consiliile pionierilor 
vor lucra sub conducerea di
rectă a comitetelor orășenești 
de partid. In Valea Jiului se 
vor constitui astfel de consilii 
la Uricani (23 ianuarie), Lu- 
peni (27 ianuarie), Petrila (28 
ianuarie) și Vulcan (6 februa
rie).

In discuție — profesia aleasă

Pentru receptionarea 
programului de televi 

ziune în Aninoasa 
și Cimpa

De la Oficiul de poștă și 
telecomunicații Petroșani a- 
flăm că, în curînd, comunele 
Cimpa și Aninoasa vor fi de
servite de cite un translator 
automat, pentru recepționarea 
in bune condițiuni a progra
mului de televiziune pe ca
nalul 10.

Pe tema
muzicii
ușoare

Astăzi, ora 17, clubul stu
denților organizează in sala 
mare, o conferință pe tema 
muzicii ușoare, cu exempli
ficări pe disc. Va conferen
ția muzicologul Silvian Geor
gescu de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din 
București. Conferința va fi 
urmată de o reuniune stu
dențească.

Miine, la Teatrul de stat din Petroșani, are loc o întîl- 
nire între elevii Liceului industrial din localitate și cadre 
tehnice și inginerești. Vor avea loc expuneri pe tema : .Me
seria aleasă și rolul tehnicianului în cadrul exploatării mi
niere*. La intilnire organizată din inițiativa comitetului 
U.T.C. pe școală, participă dr. ing. Tiberiu Iliaș de la I.M.P., 
Ion Moraru și Vasile Tontea, tehnicieni la E. M. Dîlja.

V. ARDELEAN U, 
corespondent

municipală
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© Astra, forum de cultură românească 
® „Constructorul Solness" de H. Ibsen (cronică 
dramatică) • Ideea Unirii de-a lungul veacu
rilor • începutul reprezentațiilor cinematogra
fice în Valea Jiului (I) • Note

Coordonate ' 
hunedorene |

Termenul a intrat In limba
jul curent al constructorilor în
că de la primele lovituri de 
tîrnăcop. Viitoarea termocentra
lă — spuneau ei — va dispune 
de patru grupuri generatoare. 
Deși pe lunca netedă ca pal
ma din vecinătatea Mureșului 
nu se vedeau atunci decît la
nurile de porumb care foșneau 
ușor, in închipuirile ei își zămis
leau perfect contururile aces
tora, cu toate agregatele și 
părțile componente. Mîinile lor 
au mai ridicat astlel de cons
trucții îndrăznețe, așa că trans
punerea unui nou proiect în 
realitate era doar o chestiune 
de timp.

Și timpul a sosit. A sosit cu 
acea milimetrică precizie cu care 
de cîțiva ani încoace, ne-am 
obișnuit să ne vedem întruchi
pate visurile, oricil de cuteză
toare ai li ele.

Evenimentul a avut loc la 
30 noiembrie 1969. In acea zl 
ursuză și rece, inimile oameni
lor erau mai fierbinți decît în

Abataj cameră
Zilele următoare se va ter

mina ansamblul lucrărilor 
pentru punerea în funcțiune 
a abatajului cameră cu nu-

G — 12 în 
construcție

In locul „șanțurilor" adinei 
de aproape 2 metri — săpate 
după legi și reguli bine sta
bilite, care materializează a- 
cum amplasamentul blocului 
G-12 din microraionul 3 A 
Vulcan — vor începe să se 
profileze peste cîteva zile 
fundațiile pe care se va înăl
ța apoi întregul edificiu.

Lucrările de construcție a 
acestui bloc, demarate din 
plin, se vor termina peste 
cîteva luni. Rezultatul ? — 
110 garsoniere, cuprinse pe 
cele cinci nivele ale blocului 
G-12, vor fi date in folosin
ță oamenilor muncii.

In urmă cu un an, pe 
I lingă 'teatrul de stal apărea 

o nouă formă spectaculară, 
de comunicare intre artist și 

I spectator — teatrul de mier- 
Icun, rodul pasiunii pur ar

tistice a unui grup de actori. 
IDin nefericire, chiar In mo

mentul în care prestigiul i se 
consolidase, iar sala devenise 

I neîncăpătoare, existența aces-
I tui studiou experimental deI poezie și teatru a încetat su

bit

I Miercuri după-amiază ex- 
experimentul teatral a lost re
însuflețit, noua „stagiune" a-

I flîndu-se tot sub zodia poe- 
I zid. După o eliptică prezen- 
Itare a poetului Ion Rarbu, 

actorul Constantin Dumitra 
Ia recitat poemul „După 

melci". Ruxandra Petru, s-a 
• remarcat prin subtilitatea și
I rafinamentul expresiei, prin
I acea autentică și profundă

feminitate pe care a intuit-o 
și revelat-o în poezia de un 
senzualism nereținut a Mag- 
dei Isanos Surpriza redlalu- 
lui a fost interpretarea „Scri
sorii IVU a lui M. Eminescu 
de către actorul Vasile Pri- 
săcaru care a făcut proba 
largilor lui disponibilități 
artistice, a capacității de a 
scruta și înțelege adîncurile 
poeziei.

Dorința unanimă a partici- 
panților la prima reprezen
tație a Teatrului de miercuri 
a fost aceea de a exista con
tinuitate Binevenită ar fi și 
anunțarea din timp a spec
tacolului deoarece nu toți e- 
ventualii iubitori de poezie 
și teatru au auzit de revivis- 
cența experimentului teatral 
atll de generos In iapl Și 
în intenție.

T. S.

I 
I
I 
I

I 
.1

Excursie la Moscova
Intre 15—24 martie a. c. și 20—29 martie, amatorii de 

excursii în străinătate își pot petrece zile plăcute în ex
cursia organizată de Filiala Petroșani a Agenției O.N.T. 
pe ruta Kiev — Leningrad — Moscova. Excursia se va face 
cu trenul și avionul și va costa 2 000 lei. înscrierile se pri
mesc cît mai repede la filiala din Petroșani.

„STEAUA DE PE MUREȘ"
pulsează energic

toiul verii, pulsînd la cea mai 
Înaltă tensiune, pline de emo
ție și curiozitate. După o muncă 
asiduă de cîțiva ani aveau pri
lejul să-și vadă visul cu ochii. 
Primul din seria celor patru 
grupuri de cite 210 MW fiecare 
a tost conectat la sistemul e- 
nergetic național, mareîndu-se 
astfel ultimul act al genezei 
sale. Peste o zi el a fost decla
rat oficial în producție și pus 
la dispoziția dispecerului națio
nal...

Acum oamenii mai păstrează 
doar amintirile. Zilele și nop
țile de muncă încordată, aștep
tarea aceea chinuitoare dinain
tea evenimentului au început să 
lie uitate. Pe acest șantier nu 
există timp pentru meditații. 
Premierele industriale se suc
ced cu o așa repeziciune incit 
orice clipă irosită în van dere
glează sesizabil grulicele de 
execuție, întregul mers al lu- 

'Crărilor. Peste cîteva luni ur
mează să lie pus In funcțiune 
grupul al ll-lea iar pînă la 
sfirșilul anului va ll conectai

în pregătire
mărul 11, in cadrul blocului" ; 
II, din limitele cîmpului mi
nier Dîlja.

Brigăzile minei, conduse de 
Daniel Nagy și Dominic 
Gherghely dau zor să execu
te în termen suitorul din cui- ! 
cușul stratului 3, respectiv, 
transversala secundară in așa 
fel incit noul front prevă
zut să poată da cărbune pî
nă la finele lunii curente.

Nou chioșc
T.A.P.L. la Uricani

In apropierea E. M. Uri
cani a fost deschis un chioșc 
T.A.P.L. Vînzătoarea Eleono
ra Văgăun s-a declarat mul
țumită de abundența sorti- 
mentelor-tle băuturi — alco
olice și mai ales nealcoolice i 
— și de afluența consuma
torilor.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

la sistemul energetic național și 
grupul al 111-lea, sporind astlel 
numărul de luceferi care îm
bujorează apele Mureșului...

Să-i lăsăm așadar pe cons
tructori și montori să-și ur
meze cursul obișnuit al preo
cupărilor șt să ne întoarcem la 
evenimentul al cărui ecou nu 
s-a stins încă. Ce semnificație 
are pentru economia națională 
darea în funcțiune a primului 
grup ?

La uceastă întrebare ne dă 
un răspuns concludent inginerul 
Mircea Uădărău, directorul cen
tralei electrice :

— De la intrarea în funcțiu
ne, grupul de la Mintia a pulsai

pe arterele aeriene ale țdrîi 
peste 20 milioane kWh energie 
electrică. Mai bine de jumătate 
din această cantitate poartă 
semnătura anului 1970. Livrăm 
energie pe liniile de 220 KV ur- 
mînd ca pe viitor să o distri- 
buim și pe liniile de 110 KV» 
Dacă veți avea m ? la <m- 
binatul siderurgic din Hunedoa
ra veți avea prilejul să cons
tatați că uriașele agregate sînt 
puse acum în mișcare cu aju
torul energiei produse la Min
tia. Dar să revenim la cifra

Alex. BALGRADEAN

<> Continuare în pag. a 3 a

Clădirea poștei din orașul nostru, surprinsă în această 
iarnă... primăvăratică. Foto» A. DULA
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SIMBATA 24 IANUARIE 1970

UNIRII
d e lungula veacurilor
IDEE A

romaneasca

Prof. E. FIRCZAK
că

Expoziție de artă plastică

Ioan ANDRIȚOIU, 
Muzeul județean Deva

5

I
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cind apărea piesa respect ori admira-
nl Snln«»s«;“. nu- tie. dar si cu neintelcsere sau

A S TR A
forum de cultură

g
iI
I
§

Infringe rea revoluției burghczo-demueralicc 
1848—1849 in Transilvania, nu a echivalat cu stagnarea lup
tei poporului român pentru libertate națională și socială, 
ci. dimpotrivă, a accentuat acest proces legic, obiectiv. In 
condițiile absolutismului austriac, in anul 1861, din inițiativa 
unor intelectuali de frunte din Transilvania cu-: Avram lan- 
cu. Axvnte Sever. Simion Burnuțiu, Ghcoryhe Barițiu, Au
gust Treboniu Laurian și alții, se înființează „Asociația 
transili’ăneanâ pentru literatură română" (AST HA). Deși 
de la început o parte din conducerea .Astrei*, in frunte cu 
Andrei Șaguna, caută să îngusteze activitatea asociației la 
scopuri pur culturale, Gheorghe Barițiu a organizat și lupta 
țărănimii pentru trecerea la forme cooperatiste de muncă, 
<ir aplicare a științei agrotehnice de către aceasta

.Astra” aduce o contribuție importanta la organizarea 
vieții științifice dc cercetare, în domenii ca filologia și isto
ria. necesare pentru fundamentarea ideii politice a români
lor din Transilvania, la egalitatea in drepturi cu toate cele
lalte naționalități dc aicL, idee care a străbătut ca un fir 
roșu programul revoluției pașoptiste. Dc asemenea, prin lu
cruri de istorie ca : -Părți alese din istoria Transilvaniei" 
de Gh. Barițiu. „Date istorice privitoare la familiile româ
ne" de Ion Cavaler de Pușcariu. „Cronica hotarului anonim 
al regelui Bela" tradusa de M Beșan, se fundamentează 
unitatea elnopsihică a poporului român, aducindu-se o con
tribuție importantă la pregătirea și realizarea unității depli
ne a neamului nostru in anul 1918

Membrii „Astrei", au abordat și alte domenii ale cer
cetării științifice, ca biolouto După 1877 aici au depus o bo
gata activitate științifică ’^.uraliști de frunte printre care 
amintim pe Patel Variei (1S06 1881) care, la Gherla, editea
ză revista .Higiena și școala" Alături de cercetările sale 
pot fi citate cercetările valoroase ale lui Daniil Popovici- 
Burcianu. Constantin X'icâ. dr. Simion MihalL Mai tirziu, in 

• adrul Astrei au activat oameni de știință din toate dome
niile ca : X. Teclu (chimie), V. Goldiș și A. Popovici (so
ciologie;, A. V lai cu (tehnică), S Burnuțiu, AL Papiu llarian 
(istorie), T. Cipariu (filologie) Mulți dintre aceștia au de
venit membri ai „Societății Academice Române* din Bucu
rești.

Datorită liniei lui Gh Barițiu societatea a depus efor
turi susținute pentru răspindiiea culturii în mase, prin in
ii r mediul revistei „Transilvania", prin înființarea de așe
zăminte culturale la sale și publicarea unor lucrări științi
fice de popularizare. Toate aceste acțiuni constituie o tra
diție valoroasă a intelectualității române, de muncă cultu
rală susținută in masele largi

O realizare deosebit de importantă este organizarea in 
coiul 1861, din inițiativa lui T. Cipariu, la Sibiu, a bibliote
cii Astra Cu multă greutate, autoritățile austriece au apro
bat importarea de lucrări de peste graniță, în special din 
Principatele Unite. In felul acesta s-au concentrat aici colec
ții de periodice ca .Foaie pentru minte, inimă și literatură" 
(1838—1844), „Tribuna" (1884 — 1903), redactată de 1. Slavici, 
„Transilvania" și altele In fondurile bibliotecii se găsesc 
cărți rare ca „Sbornicul slovenesc", tipărit de Coresi (1580), 
„Cartea de învățătură", apărută Ia lași (1643). „Noul testa
ment de la Bălgrad" (1648). „Supplex libellus Valachorum 
Tranrilvaniae" Cluj (1791) Tot aici se află documente care 
iși așteaptă încă cercetătorii, din timpul domniei lui Ștefan 
Tomșa (1623), Moise Movilă (1630—1633), Vasile Lupu (1637). 
Toate acestea subliniază unitatea cultural-lingvistică a po
porului român, încă înainte de realizarea unității statale, 
așa cum de altfel observa acest lucru Simion Ștefan, în pre
fața „Noului testament" (1648). Astăzi, colecția moștenită 
reprezintă o valoare documentară inestimabilă pentru cer
cetătorul trecutului istoric al Transilvaniei și nu numai 
pentru el.

Activitatea Astrei este legată și de străvechiul pământ 
hunedorean, leagăn de formare a poporului român. Datorită 
faptului că la Deva. Orăștie, Hațeg, activau filiale ale „As
trei", aici au fost ținute adunările generale din anii 1863 
•Hațeg), 1874 (Deva), 1884 (Orăștie) cu răsunet in activitatea 
Asoaiației. In anul 1912 se înființează filiala din Petroșani 
a Asociației, care a adus o importantă contribuție la pro
movarea culturii in rindul locuitorilor din Valea Jiului. In 
anul 1924, la Cimpeni și Țebea, s-a adus un omagiu tribu
nului românilor, Avram lancu, de altfel unul din fondatorii 
Asociației. Cu această ocazie a fost dezvelită placa come
morativă de la Baia de Criș.

Activitatea „Astrei" se înscrie printre tradițiile valoroa
se de luptă pentru emancipare socială și culturală a români
lor transilvăneni.

I‘ /zrz/zzz///////rn/Hin/f/rn/////////.zz//f/f/.

Astăzi, ora 17, la se
diul ziarului nostru are loc 
o noua ședință a cenaclu
lui literar „Meșterul Ma-

[
mrmatojrafia, ; 
lă a șaptea arii — 
apftrutl la sfirșitul 
secolului trecut — 
caro reprezintă o 
sinteză a celorlalte 
arie, este un fapt 
intrat dc mult timp 
in circuitul cotidian. 
Pentru spectatorul 
obișnuit dc azi evo
carea începuturilor 

reprezentațiilor cinematografice 
ajută la înțelegerea drumului 
ascendent, cu acumulări valo
rice, pe care l-a parcurs cine
matografia dc la primele pro
iecții dc pelicule, modeste ca 
conținut și valoare artistică, dar 
nu lipsite de importanță prin 
noutatea ce o prezentau, pină 
la filmele artistice din zilele 
noastre cu un Ixigat conținut 
de idei, realizate cu mijloace 
tehnice și financiare deosebite.

După istorica reprezentație 
inaugurală dată dc frații Lu- 
mierc la .Grand Cafe* din Pa
ris la 28 decembrie 1895. re
prezentație ce a constituit ac
tul dc naștere a celei de a șap
tea arte, cinematograful s-a 
răspindit în întreaga lume, de
venind în scurt timp cel mai 
popular și mai ieftin specta
col Interesul publicului față 
de această nouă inovație tehni
că a fraților Lumiere a fost 
deosebit. Pretutindeni lumea lua 
cu asalt sălile unde erau pre
zentate spectacole cinematogra
fice. curioasă de a vedea „mi
nunea* sau „oglinda vieții" cum 
era numit cinematograful.

In primii ani ai existenței 
sale, cinematograful era o în
treprindere ocazională, conside
rată ca o anexă la activitățile 
cafenelelor și restaurantelor. 
Interesul cc l-au stîrnit în pu
blic primele proiecții de fil
me a determinat pe unii oa
meni întreprinzători să-și pro
cure aparatura dc proiecție ne
cesară și un număr de filme 
de actualități documentare și 
comice cu care colindau ora
șele. dind spectacole. In Tran
silvania primele asemenea spec
tacole cinematografice au avut 
loc în 1898, la Alba Tulia, oraș 
cu vechi tradiții culturale.

Prin intermediul cinematogra
felor ambulante, și în locali
tățile Văii Jiului, care au cu
noscut o creștere demografică 
deosebită la cumpăna celor 
două secole ca urmare a înce
perii exploatării rezervelor de 
cărbune ale subsolului (popu-

lația orașului Lupcni a crescut 
dc «cec ori, dc la 864 locuitori 
— ciți avea in anul 1890 — la 
8 034 locuitori în anul 1910, jar 
a IMroșaniuluj a crescut in a- 
ctvași perioadă dc 4 ori, dc la 
3 774 locuitori la 12193 locui
tori) au fost prezentate pro
grame dt „chipuri mișcătoa
re*. filme dc largă circulație 
comercială.

Evocarea începuturilor repre
zentațiilor cinematografice în 
localitățile Văii Jiului, ca și 
in alte locuri este dificilă da
torită faptului că lipsesc cu 
desăvîrșire materialele arhivis- 
tice referitoare la acest feno
men. Principala sursă de in
formare o constituie presa lo
cală ale cărei relatări trebuie 
privite cu rezerve, știute fiind 
interesele comerciale și publici
tare care nu în rare cazuri de
formau optica gazetarului, pre
cum și datorită faptului că nu 
avem alte mărturii contempo
rane care să confirme afirma
țiile cuprinse în presă referi
toare la fenomenul cinemato
grafic.

Prima atestare documentară 
a unei reprezentații cinemato
grafice la Petroșani o avem din 
24 februarie 1901 cind, în ca
drul unui turneu ce-1 efectua 
prin orașele Transilvaniei, un 
cinematograf ambulant prezintă 
in localul lui Gross Herman 
de pe strada principală (azi 
str. Republicii) publicului spec
tator în fiecare seară timp de 
patru zile, ..vederi foarte in
teresante și folositoare" după 
cum amintește un anunț pu
blicat în ziarul loca). Printre 
filmele prezentate este amintit 
și documentarul „Expoziția mon
dială de la Paris" din anul 
1900. Referindu-se la calitățile 
artistice ale peliculei, anunțul 
din ziar arată că „imaginile 
sint luate cu cea mai avansată 
tehnică și atit dc naturale sint

Tom Degețelul în versiune americană
Liza Minnelli i-a povestit lui Bruno Coquatrix istoria lui Tom 

Degețelul așa cum ar fi transmisă de un post de radio american, 
lată, pe scurt, cum ar ..suna" povestea : „A fost odată un pădu
rar sărman, tată a șapte copii, doi din prima căsătorie, trei din 
cea dc^a doua și doi din cea de-a treia...".

Clasificarea cineaștilor
La un moment dat Fellini povestea că un mare regizor ita

lian i-ar fi spus : „In Italia există regizori buni și proști. Pentru 
a-i recunoaște pe cei proști nimic mai simplu — numele lor se 
termină în -ini". La care Fellini i-a răspuns : „Am să vă spun cine 
v-a dat această informație —

Italienizare
Louis de Funes a aflat cu 

multă surprindere că unul 
dintre ultimele filme in care 
u jucat — „Hibernatus" — a 
fost „rebotezat" în vederea 
lansării sale pe ecranele Ita
liei sub numele -Bunicul 
supracongelat" ...

este Viscontini

Revista „Paris Match 
blicat recent o statistică a fil
melor realizate In anul 1969. 
Pe primele locuri se situează i 
Japonia cu 719 filme, India cu 
316 filme, S.U.A. cu 168 filme, 
U.R.S.S. cu 159 filme și Fran
ța cu 97 filme.

naționale ale impurului român din Munte 
nia, Moldova și Ardeal aducmdu-l bi g>o- 
nițele firești ale unui singur lat

învolburările sociale din secolul al XIX 
ha au urmărit cu ardoare ideeo Unirii. Con 
ducătorul răscoalei din 1821 Tudor Vladimi 
resen, exprimă această dorința a maselor 
llitr-o scrisoare o sa di» 5 aprilie 1821 adre
sată moldovenilor

Ideea nu oro mai puțin prezentă îa min
tea j’-n inima conducătorilor revoluției din 
J84f> și a scriitorilor din aceasta epocă deoo 
rece, observă marele Bălcescu. „Unitatea na
ționalii fn visarea iubită a voievozilor no d i i 
cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei 
mori, care întrupară individualitatea și cuge
tarea poporului spre a o manifesta lumii" 
I). Bolintineanu. Vasile Alecsandri, Vasile 
M7il.inr.scu. Mihail Kogalniceonu devin apolo
geții consecvenți ai Unirii puntndu-și pana 
in slujba măreței idei.

Prelulnd bogatul inventar de lupte și aspi
rații pentru Unire de la tipăriturile secolelor 
de lu cronicari și de la revoluționarii din 
1821 și 18-18. generația de la 1850 îșf mani
festă hotărî! voința ei. de luptă pentru ca 
Unirea Munlenmi Moldovei, mtr-uu singur 
stat national să devină o realitate Faptul 
psihic ni romanității naționale a tuturor ro
mânilor e le. dgpi. dintre cele mai vechi, dar 
<•1 nu s-a imtnț dezvolta inlr o acțiune po
litică. cu fericitul rezultat euno^eiil decit 
atunci cind au lo t întrunite condițiile econo
mice și sociale favorabile marelui eveniment, 
o dală cu dezvoltarea păturilor populare și 
întărirea burgheziei, interesate in unificarea 
națională

Unirea de la 1859. rezultat al luptei ma 
selor de la orașe, și sate, condusă de spirite 
luminate și de mari patrioți. reprezintă un 
măreț și strălucit cajăiol d- istorie națională 

Prof. Marin VERZAN

Put< micul și gloriosul eveniment de la 24 
Ianuarie 1859, care constituie actul de funda- 
țiunc ce stă la baza Itomânici moderne, este, 
fără îndoială, rea mai însemnată izbîndă po- 

ticii a istorici noastre naționale din secolul 
I XIX lea
Plodită dc multele adversități politice din 

lainitrul ((irit, dar mai ales din afara ei, 
ideeo Unirii a parcurs victorios obstacolele 
și a neutralizat toate potrirniciile pentru că 
a fost purtata, ca o torță luminoasă, de-a 
lungul timpurilor de masele populare care nu 
știu și nu pot să fir învinse.

Dacă decizia istoriei, de inlrunire intr-un 
siflțfiir tal o țărilor aflate dr o parte și d< 
alta a viului Milcov, a venit tirziu. poporul 
nostru a vehiculat dorința sa de l 'nlre secole 
de-o rindul.

Tipăriturile Ieșite lo lumina de-a lungul 
reocnrilor au trezit ide.ea comunității dc ori 
pine și de limbă pentru că slova lor a pă 
trims pe tontă oria de răspîndire a poporului 
român

l.nminații cronicari au contribuit în ci 
mai largă măsură la potențarea aspiratiih 
unității naționah’ pentru că. așa cum .s 
nia Grigore Ureche „Rumânii ciți 
afla locuitori io Țara Ungurească și lo 
deal și la Moramoroșn de lo Un loc sîntu cu 
moldovenii și țoțj de Io Rfm să trap" „Aloi- 
dovenii, muntenii și ardelenii toți de un neam 
.sint. românesc" afirma răsincat Miron Costin. 
Pentru scumpa idee a Unirii se luptară ne 
Infrieatii noștri voievozi Mircea > d Bătrîn 
și gloriosul domnitor care zace lo Putno.

Tributul spiritual pentru cauza unității na
ționale l-a dat și Șcrban Canlaciizino și aii 
suportat moartea de martir Horia Cloșca si 
Cri șan.

Marele cap politic Mihai cel Viteaz, cade 
ucis la Turda, dor este primul ostaș core în 
tmchițrează și înfăptuiește aspirațiile unității

prezentate in fața spectatoru
lui persoanele și obiectele in
cit despre unele secvențe o- 
mul crede că ni) vizionează i- 
inagini, ci că vede realitatea 
obiectului prezentat*. Cu a- 
ccc.iși ocazie au fost prezentate 
48 de diapozitive color care dau 
..posibilitatea spectatorului 
vizioneze ca și in realitate 
bicctelc respective*, dintre 
ccslca cele mai interesante 
xemplificau tema „Expoziția 
grădinăritului".

In spiritul lui Kirkegaard și 
Nietzsche, Ibsen consideră 
durerea purifică și înalță pe 
om. De aceea, Solness este si
lit să sufere și chiar să-și pro
voace suferința: „Trebuie să

•eput lotuși prea linear perso
najul, sărăcindu-l spiritual. 
Faptul acesta răzbate mai ales 
din interpretarea actorului Mar
cel Popa, care trece cu ușu
rință peste complexitatea de-

blicul petroșănean. Vasile Pri- 
săcaru a intrat in scenă puțin 
neholărît insă, pe măsură ce 
spectacolul se derula, actorul 
a trecut peste crispări și re
țineri dindu-ne in actul al trei-
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Activitatea șantierelor să nu fie clădită pe
nisipul dezorganizării, jongleriilor de cifre,
incompetenței și „scuzelor obiective"

Ingineri șefi adjnncți sini pa
tru, in timp cc la Grupul 11 
f>e construcții al T.C.H., de e- 
xemplu, este doar unul) Deși 
•-au dat asigurări chiar comi
tetului municipal de partid 
privind crearea condițiilor și a 
unui larg front de lucru pe 
bH'i» friguros pentru demararea 
eu succes ti lucrărilor de la 
ceputul acestui an. situația 
rste de loc favorabilă

Vorbind in a'est 
țantierul 
TC.N.M, 
echipă a 
spunea i
- Nu

ens tot
de ia Paroșeni 
Ion Tufiș șeful 

ficrnr-betonlștilor.

în- 
nu

dc 
a] 
de 
ne

Dc 
de

nu sini mulțumiți.
că

avem dc lucru I 
aceea oamenii cîștigă puțin, 
aceea

Tot Ion Tufiș ne informa 
din toate sorturile de oțel-be
ton. practic avea doar Ol. 38 
de 0 22 care e puțin utilizat 
fn proiectele de execuție.

— Dar cu șeful de lot ați 
vorbit 7 îl întrebăm noi

— Da 1 Ne-n răspuns că ma
terialul aprovizionat pc 1970 in
tră în alt comparativ de mate
riale și de aceea momentan 
rm ne poate aproviziona

Preferăm să Tefuzăm a crede 
că ar putea exista o asemenea 
optică nu numai dăunătoare, 
dar total incompetentă.

Se știe, munca betoniștilor 
e condiționată de cea a fie
rarilor: ori dacă fierarii n-au de 
lucru Sâ ne mai mirăm atunci 
de vorbele lui Pavel Balaite ? i

— Dacă toț a?a merge, dacă 
nu vom avea de lucru, cu toate 
câ am 10 ani de cind lucrez 
la T.C.M.M.. 
Diai pot sta 
de banii pe care reușesc să-i 
ciștig

Aspectul 
cînd l-am 
boIudl Se 
si fi fost 
'■init nici pe șeful de lot Ghcza 

nici vreun maistru.

de la 1 martie nu 
Mi-e rușine mie

șantierului la data 
vizitat noi era de- 

înțelege — așa cum 
normal — n-am în-

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1 i 6,00; 11,00; 17,00; 
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Progra
mul Hi 7,30; 14,00; 23,00; 0,55.

a doua oară consecutiv 
„Racheta de aur" decer- 
presa sportivă internați- 
Dacă Laver va obține 
dală acest trofeu, el va

12,00 De toate
13,00 Radiojur-
13,15 Noutățile

PROGRAMUL II :

SFATUL MEDICULUI

Iarna in parc.
cinematografului

cetățenii

In cursul 
mai mult

bolii, uu 
este com-

aș- 
ori

un etoil mare, 
convalescența de

MCI Cil

(VII)
mașina de război

nu 
re- 
na-

se întoarce am nou la 
pentru a salva ceeu

Induși no trebuie să dea 
ceea ce poute — ceea ee 
clamă 
zJstâ.

uaet 
bei nu.
ce se mui poate salva. Pentru 
el, numărătoarea inversă a 
propriului său sfirșit începuse.

Un foc de armă !
La începutul iui noiembrie, 

ia Ministerul Foițelor Aeriene 
aie ioc o conferință de 7 ore. 
Goring hei be de mlnie. Udei 
insistă ca uccenlui să lie 
pus pe uvioane de vinâtua- 
re. deoaiece prevede că In 
curlnd deusupia Germaniei se 
vor revărsa torente de bom
bardiere ale aliaților. Goring 
si Milch se opun. Ei cer inten
sificarea producției de bom
bardiere grele. Milch obține 
ciștig de cauză, preia frinele. 
Udei demisionează.

8 noiembrie 1941. In miez 
de noapte. Udei sună la ușa 
mamei sale din strada 
Mausekirche. „Sînt In trecere, 
bllguie el, și am viul să ie

Cele două turnuri ale puțu
rilor cu schip șl plin» ipal îșl 
plingeau parcă dc nulă că erau 
tratate cu... indiferență. Un sin
gur muncilor, un zidar (ce for
mație o mai fi și asta compusă 
dintr-un singur om ? !) tencuia 
la clădirea de lingă turnul pu
țului cu schip. Nu putea să nu 
ne revină în minte și cu a- 
ceastă ocazie vorbele secretaru
lui comitetului de partid al 
E M Paroșeni, ing. Nicolae 
Bucur i

— Deja s-au amintit cileva 
termene dc predare a unor sta
dii fizice .și obiective la con
structor. Ncpredarea în funcție 
la data stabilită, în special a 
funicularului de steril și a tur
nurilor celor două puțuri se 
va răsfrînge negativ asupra pro
ducției dc cărbune a minei.

Necesitățile de producție ale 
minei reclamă stringent predă
rile de obiective, iar culmea, 
în această conjunctură delica
tă, la T.C.M.M. unii își permit 
să nu asigure front de lucru 
muncitorilor și sâ organizeze 
lucrările sub orice critică toc
mai la aceste obiective?! Cu 
voia și în folosul cui aceasta ?

In noile condiții de lucru ale 
anului 1970 — asigurarea unei 
baze solide de lucru pentru 
primul an ol cincinalului în 
condițiile reglementării noilor 
legi din sectorul investiții — 
nimeni nu-și va mai putea per
mite să considere realizarea 
indicatorului valoric drept o- 
biectiv principal al planului de 
producție. In primul rînd — 
in cazul șantierului T.C.M.M. 
mai ales — acest indicator va
loric nu e deloc ilustrativ, ți- 
nînd seama de practicile gre
șite ale anilor trccuți cînd, din 
anumite „jonglerii" de cifre, 
tabloul realizărilor era schim
bat din condei... peste noapte. 
Cel mai recent caz a fost în 
ultimele zile ale anului trecut, 
cind, în loc să apară cu un

situației de 
truntul răsăritean. 

Wehrmachlul

Ploch 
reversul 

prematura, 
insuficient, 
muniție ți

“ Nu stă decîl cîteva mi
nute. Nu-și va mai vedea 
niciodată mama.

15 noiembrie. .. .
Pioch li vizitează pe Udet. ll 
iniormează asupri 
pe 
limp ce 
difuza comunicate despre 
lotn. despre 3,2 milioane 
zunien inamici, In timp 
urmatele hitler iste se » 
in fața Moscovei, leningradu
lui și Sevaslopolului, 
îi vorbește despre 
medaliei: lamă
echipament militar 
lipsă de armament, 
viuane, tancuri ele. Ploch 11 
mai inlormează despre execu
țiile in masă^. Udei ascultă, 
cu puvitile pierdute. Pare im
pasibil, dar nu este declt un 
om care, in siirșil, a devenit 
hotării.

16 noiembrie. Au început 
ultimele 24 de oie din viața 
lui Udet. La prinz primește, 
In vila din Aleea Stallupbner, 
vizita lui Bernd Bauer, inginer 
de recepție pentru motoaiele 
de avion, un vechi prieten. 
Este prezentă și Inge Bleyle.

Generalul

In 
mai 
vic- 
pri

ce 
aliau

(va urma) 

plus de aproape 1 milion lei, 
realizat la producția globală, 
printr-o suplimentare de plan 
venită de la București — in 
scopul salvării altor deficiențe 
— șantierul T.C.M.M. din Va
lea Jiului apare acum cu un 
minus de plan cam tot de 1 
milion lei

In al doilea rînd, nu e tot 
una să realizezi o valoare de 
plan oricum. Inregistrînd de
pășiri la prețul de cost și ata- 
cînd doar lucrări ușor de e- 
xecutat, care au o pondere va
lorică mare, dovedește o orga
nizare defectuoasă, o preocupa
re insuficientă, o fetișizare a 
condițiilor obiective și ascun
derea carențelor interne, fără 
a lua măsuri hotârîte (și asta 
In condițiile cînd vorbiri) de 
eficiența investițiilor).

HEPATITA
EPIDEMICA di)

Simptomatologia și trata
mentul hepatitei epidemice 
sini de pură specialitate, a>a 
că nu le vom consemna aici. 
Ne vom rezuma doar la cite- 
va sfaturi și indicații medi
cale necesare în perioada de 
convalescență, de respectarea 
cărora depinde vindecarea 
completă.

Treouie să reținem că la 
vindecarea hepatitei epidemi
ce bolnavul însuși poate să 
se ajute cel mai mult. De a- 
ceea vom repeta că, la bă
nuiala unei hepatite epidemi
ce, sau cind cineva din jur 
ni s-a pllns de semnele de 
boală descrise Id articolul 
trecut, singurul și cel mai 
bun lucru pe care-1 avem de 
făcut este să ne adresăm în
dată medicului. Prin exami

nare medicală și prin analize, 
specialistul va putea să con
firme diagnosticul și să re
comande tratamentul nece
sar. Numai medicul este ca
pabil să trateze bolnavul de 
hepatită. Fiecare bolnav, spu
neam, poale să se ajute toar
te mult, să-și giăbească și 
să-și consolideze vindecarea, 
urmlnd cu seriozitate pres
cripțiile și recomandările me
dicului.

ieșirea din spital ji reve
nirea în mijlocul lauulicj ri
dică o serie de probleme șl 
riscuri In legătură cu readap
tarea la viața obișnuită. La 
domiciliu, bolnavul nu mal 
este sub supravegherea pei- 
manenta a medicului. El poa
te uita sulerințele prin care 
a trecut și recomandările pri
mite in spital, poate deveni 
nerăbdător să înceapă viața 
șl activitatea obișnuită și u- 
neorl neglijează regimul șl 
sfaturile recomandate de me
dic.

Bolnavul de hepatita epide
mică trebuie să știe că intra
rea în convalescență nu în
seamnă terminarea 
Înseamnă că boala 
piei vindecată.

Ficatul — care 
bolii a suferit cel
— încă nu și-a revenit la noi- 
mal. El mai are nevoie de 
un timp destul de Îndelun
gat pentru refacerea funcții
lor sale, 1—2 luni în cazurile 
ușoare, 3—6 luni în formele 
mai grele de boală. Pentru 
ca refacerea ficatului să de
curgă normal, bolnavul are 
nevoie de continuarea odih
nei, a regimului alimentar și 
a tratamentului.

In perioada de convales
cență, fostului bolnav i se 
cere multă răbdare, slapinire 
de sine și disciplină. De com
portarea lui depinde dacă se 
va vindeca complet sau nu, 
dacă va recădea în boală sau 
va rămine cu hepatită croni
că cri cu ciroză hepatică.

în consecință, trebuie să 
fim con.știenți și să înțelegem 
că printr-o simplă neglijen-

<ș Uimuie am pay i semnriicație uparte 
o treaptă importau-

pe cuie v-am dal-o. Ea spune
multe, încă din primele zile de 

a 
de 
cu

producție puterea reaiizulă 
depășit capacitatea centralei 
la Fini inele care in urmă 
14 ani era cea mai mare din 
țara. Cind va atinge parametru 
proiectați — eveniment preco
nizat să aibă loc la slirșitui a- 
ceslei luni — el va produce cit 
întreaga hidrocentrală de la 
Bicaz, adică cinci milioane k\\ h 
pe zi. Aceste comparații' au da
rul să reflecte al it pașii uriași 
pe care i-a înregistrat energeti
ca românească in ultimii ani cil 
și gigantismul agregatelor nous- 
tre...

Deși de la prima lansare a 
turbinei s-a scurs doar ceva 
mai bine de o lună, ilecaie zi

Minerii, constructorii de pe 
șantierele projn ii. toți factorii 
interesați ai Văii Jiului privind 
obiectivele aflate in execuția T.C.M.M., așteaptă In primul 
rînd din partea oiganizației dc 
partid șl U.T.C., a sindicatului, 
a conducerii șantierului, o lo- 
lului și a punctelor de lucru a 
T.C.M.M. o remediere loială n 
activității constructorilor.

Firul roșu al concentrării e- 
forlurilor întregului colectiv 
trebuie să fio predarea in ter
men și la timp, in condițiile 
unei productivități sporite și a 
unui preț dc cost redus, a o- 
biectivelor industrial-ininiere de 
suprafață. Resurse și posibili
tăți există pentru aceasta. Tre
buie doar căutate și găsite so
luțiile de punere In valoare a 
lor.

ță se poale pierde intr-o sin
gură zi tot ceea ce s-a cîș- 
tigat în alîtea săplămini de 
tratament complicat, că re- 
paiarea acestei gieșeli poate 
dura de data aceasta cîteva 
luni sau chiar ani de liata- 
ment. Se cere deci să res
pectăm cu strictețe sfaturile 
și regulile de odihnă, pre
cum și regimul pe care-1 vom 
indica mai jos.

Eforturile mari, mersul pe 
jos, plimbările, emoțiile șl 
supărările, somnul insuficient 
— toate obosesc* ficatul. In 
consecință, trebuie dormit cel 
puțin opt ore pe noapte și 
I —2 ore după-amiază. Ne 
vom culca întotdeauna de
vreme și, pe cîl posibil, la 
aceeași oră. Repausul trebuie 
să fie nu numai fizic, dar șl 

psihic. Aallel, trebuie evita
te Încordările oeivoase, dis
cuțiile aprinse, supărările de 
orice lei, emoțiile puternice, 
distracțiile prelungite pină 
noaptea tirziu (jocuri de so
cietate, cititul ele.). Sînt cu 
totul contraindicate ascensiu
nile In munți, participarea la 
competiții sportive, ridicarea 
de greutăți șl, în general, ori
ce activitate care cere orga
nismului

Pentru 
hepatită epidemică respecta
rea regimului alimentar pres
cris de medic este cea de a 
doua măsură importantă ca
re, alături de odihna (izlGă, 
restabilește forțele organis
mului, refacerea ficatului șl, 
deci, vindecarea bolii. Condi
țiile principale care trebuie 
să le îndeplinească regimul 
alimentar slnt i

— să conțină al;......'»> ușor
de digerat care să nu încar
ce stomacul sau să dea prea 
mult de lucru ficatului. Se 
vor consuma cit mal multe 
lichide, lapte, siropuri, supe 
ele;

— să conțină alimente nu
tritive șl factori protectori 
pentru celula ficatului (vita
mine, colină, meteonină etc), 
care se găsesc-mai ales In 
brînza de vaci, sfeclă, fruc
te ;

— să fie cit mai variat;
— alimentele să fie întot

deauna proaspete, pregătite 
cu gust, să aibă un aspect 
plăcut.

In general, sînt interzise 
alcoolul, mincărurile prăjite 
gătite cu sos, grăsimi, untu
ră, precum și conservele.

Se atrage atenția în mod 
special asupra interzicerii 
absolute a băuturilor alcooli
ce timp de cel puțin un an 
după terminarea bolii, deoa
rece alcoolul distruge celu
lele ficatului slăbite de boa
lă, dind hepatite cronice și 
ciroze care au urmări foarte 
serioase pentru întreg res
tul vieții.

Dr. Ovidiu FRATILA 
șelul laboratorului 

de epici» miologie Petroșani

constituind
tu in ascensiunea agregatelor 
spre atingerea puterii instalate. 
Prin intermediul butoanelor și 
manelelor, dispecerii le dau alte 
și uile comenzi pentru a le o- 
bișnui cu dispozițiile de ia dis
tanță și a le acomoda cu sar
cinile ce le vor avea de înde
plinit in viitor. La fiecare im
puls ele se comportă docil, așa 
cum și-au închipuit dinainte 
cei care le-au montat. Pe chi
purile oamenilor se citește a- 
lunci din plin sentimentul iz- 
binzii. Am avut leticirea să 
jirn martorii unui asemenea ex
periment. „Din mers" trebuia 
înlocuită iuncționareu unui corp 
al cazanului cu celălalt. Ca să 
se poată realiza acest lucru era 
necesar ca o vreme ambele 
corpuri sâ lunoțloneze In pa-

LOTO
La tragerea Lolo din 23 Ia

nuarie 1970, ou lost extrase 
din urnă următoarele nume
re :

Extragerea l-a : 15, 81, 23, 
79, 46, 3, 73, 10, 41, 58, 82, 
28.

Fond de premii: 656 860.
Extrageiea e il-a : 37, fii, 

80, 44
Fond dc premii: 332 136.

temperatura 
la Petroșani, a os» 
minus 5 grade ș 
grade, iar la paring 
nus 12 grade și min 
de.

PENI'RU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea se men
ține instabilă cu cerul mai 
mult acoperit. Se vor sem
nala precipitații izolate, sub 
formă de ninsoare. Tempe- 
ratuia aerului se menține,-in 
continuare, scăzută. Grosimea 
stratului de zăpadă la Paring 
17 cm.

PROGRAMUL 1 :

DUM1NICA 25 IANUARIE
6,05 Concertul dimineții; 7,00 

Radiojurnal; 7,15 Ora satului: 
7,45 Melodii populare; lî.OO 
Sumarul presei; 8,10 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 9,30 Avanpre
mieră cotidiană: 9,42 Caval
cada ritmurilor (reluare): 11,05 
Poșta radio; 11,15 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; * ' "" ~ 
pentru toți; 
nai. Sport; 
săptăminii — muzică ușoară;
13,30 Unda veselă; 14,00 Es
trada duminicală; 14,30 Cine 
știe cîștigă; 15,00 Estrada du
minicală (continuare); 17.05 
Caravana fanteziei; 18,00 Con

de muzică populară;

Cu mai mult timp îd urmă, in 
foaierul cinematografului „7 No
iembrie" din Petroșani funcțio
na un bufet, aprovizionat cu 
răcoritoare, ciocolată, prăjituri 
etc., mult solicitat de specta
tori în pauzele dinaintea repre
zentațiilor. Nu știm de ce, acest 
bufet a dispărut fără urmă, iai 
spațiul în care funcționa sta 
nefolosil.

Am asistat in ultimul timp 
la unele inițiative binevenite 
ale T.A.P.L.-ului, cum ar li În
ființarea de bufete in incinta 
unor școli, trimiterea in timpul 
pauzelor, la cîteva întrepim- 
deri cu mare număr de sala- 
lariați, a unor vînzăloare cu 
plăcinte proaspete care se vînd 
ca... plinea caldă ele.

Nu înțelegem de ce aceeași 

reș“ pulsează energic
Aceasta constituia un 

iafa termo-
ralel. 
eveniment nou in 
centralei căci pînă atunci cele 
două corpuri nu se întovără
șiseră încă intr-un eiort comun. 
In camera de comandă domnea 
o liniște grea. Dlspcceiiloi de 
serviciu li s-au adăugat nume
roși specialiști. Cu toții stăteau 
aplecați asupra sulelor de bu
toane, manele și aparate, pre
gătiți parcă să înfrunte un ina
mic nevăzut. La un semn, unul 
a apăsat pe bulon. O clipă de 
așteptare și... mult așteptatele 
beculețe — două roșii și două 
verzi — au începui să clipeuscă 
cu putere, semn că manevru a 
reușit deplin și că de acum um- 
bele corpuri ale cazanului debi
tează împreună pe turbogene
rator. Un aparat așezat pe pa
noul din perete a Înregistrai

I

<

I

s.-ri- a se putea îndeplini sarcinile sporite 
plan, l.i E. M. Pelrila s-au creat din timp 

liniile de front necesare obținerii unei pro
dm ții ritmice. La zonu 1 a intrat în func
țiune abatajul cameră 5 est din stratul III. 
blocul zero. Din noul loc de muncă este pre
conizat să se extragă, în luna tmuaric. 1700 
tone de cărbune. Au mal intrat in funcțiune 
și abatajele in trepte răsturnate 7 A și 7 D 
(Im care sc vor extrage circa 2 800 tone de

SÎMBAtA 24 IANUARIE17.00 Deschiderea emisiunii. Emisiune in limba germana IH.00 Pauxâ.18,05 „Cheia orașului' — emisiune-concurs pentru tineret Participă echipele reprezentative ale orașelor Timișoara și Ploiești.19,00 Telejurnalul de seară19.20 La lotograf Film de desene animale.19.30 Reflector.19,45 La l iiire — Scriitori clasici și contemporani despre Unire.19.55 Teleenciclopedie.20.55 O oră cu Allred Hitchcock. , 31 Februarie".21,40 De toate pentru toți... telespectatorii.22.30 Telejurnalul de noapte. TclespoK22.55 Melodiile amintirii . tone: l-ernic.23.20 închiderea emisiunii

PETROȘANI - 7 Noiem 
brie : Corabia nebunilor, se
riile I și II (22 — 25 ianuarie); Republica : Feldmareșala (22 
—25 ianuarie); Pe urmele 
șoimului (21—23 ianuarie); 
LONEA — 7 Noiembrie : Je- 
nia, Jenicika și Katiușa (22

„Bal la oar
de Andrej 
Radiojurnal; 

sportiv; 22,30 
Moment poe-

Dezbateri culturale; 
13,50 Muzică ușoară de Sile 
Dinieu, 19,00 Gazeta radio;
19,30 Săplămina unui melo
man; 20,05 Tableta de seară; 
20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Tea
tru. Premieră : ■ ■ •
tieru) general" 
Brychl; 22,00 
22,10 Panoramic 
Romanțe; 22,50 
tic; 23,00 Revista șlagărelor; 
0.03—-5.00 Estrada nocturnă.

6,00 Matineu duminical; 7,45 
Radio publicitate; 8.00 Muzică 
instrumentală; 8,10 Teatru ra
diofonic pentru copii; 9,12 
Caleidoscop muzical; 10,00 Co
rul Palatului pionierilor din 
Capitală; 10,15 Opera și cele

Instituție de alimentație publi
că neglijează redeschiderea bu
fetului de la cinemalogiatuJ 
susaminlit. Nu credem <-ă con
ducerea cinematografului ar It 
potrivnică uDUi asemenea lapl 
care ar veni în întîmpinarea 
dezideratelor spectatorilor. A- 
tunci ? Considerăm că T.A.P.L.- 
ul va analiza propunerea noas- 
tiă luînd măsuri îd această pri
vință, în cel mai scurt trn.i: In 
cazul că se va înlimpla așa, 
sugerăm conducerii cinemato
grafului să permită vînzătorului 
acestui bufet să vindă și prin 
geamlicul special conceput 
peniiu a --menea îndeletniciri, 
care se deschide în holul unde 
se atla casa de bilele, pentru ca 
de serviciile bulelului să bene
ficieze și 
teaplă la rînd la 
chiar cei 
treburile cotidiene se abat și pe 
la bufetul cinematografului pen
tru 
un

care 
bilele, 

în drum sprecare

a bea o citronadă, a servi 
sandvici sau o prăjitură.

P. CONSTANTINESCU

cileva zile era ptogru- 
all examen — la tel de 
trecerea pe consumul

imediat electul: cantitatea de 
energie electrică produsă s-a 
dublat doar In cîteva secunde l 
Alune» frunțile oameiuloi s-au 
descrețit larg, au devenit seni
ne.

Peste 
mal un 
dilicil: 
de cărbune. Pornirea grupuiui 
și probele in sarcină destinate 
verilicării compurlutnentuiui e- 
chipamenlului de buză s-au lă- 
cul ulili/indu-se drept combus
tibil gazul metun. Deslășutuiea 
tură incidente a acestor probe 
permite acum înlocuirea lui de- 
llnitivă cu cărbunele — ceeu ce 
va duce la atingerea puterii ins
talate.

Pe chipui Ho oumemiui din 
camera de comandă se citește 
nerăbdarea șl optimismul... 

—24 ianuarie); Minerul: 
Străin in casă (22—25 ianua
rie); AN IMOASA i Noaptea e 
făcută pentru a visa (22—25 
ianuarie); VULCAN: Sher- 
loch Holmes (22—25 ianua
rie); I.UI’ENl — Cultural : 
Omul, orgoliul, vendetta (22 
—25 ianuarie); Muncitoresc: 
Comisarul X și banda Trei 
ciini verzi (23—24 ianuarie); 
PAROȘENI i Un nabab ma- 
ghiai (23—24 ianuarie); U- 
RlCANi r Să trăim pină luni.

u-

cinci necunoscute; 10,40 A 7-a 
artă; 11,00 Transmisiune de la 
Iași. Concertul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii v Mol
dova**; 13,35 Mozaic muzical; 
14,05 Albumul vocilui celebre;
14,30 Beat seria); 15,00 Joc și 
voie bună: 15,45 Muzică 
șoară de Gliei ase Dendrino; 
16,00 Agendă folclorică; 16,30 
Concert din opeie; 17,00 Al
manah muzical. 18.00 Revista 
literară radio; 18,30 Romanțe; 
19,00 Varietăți muzicale: 20,00 
Concertul orchestrei de studio 
și al Corului H idiotelevizin 
mi; 22.40 Studioul de poezie: 
23,05 Lucrări de Mihail An- 
dricu.

Estetica" zgură de la.. 
Casa de cultură

Aulotli „esteticieni" — cîțiva 
saiariați de... resort de la în
treprinderea de gospodărie co
munală din Petroșani. „Opera" 
autoiiloi de la l.G.C. s-a creat 
nu ptinlt-o muncă asiduă ci — 
din contră — prin delăsare to
tală. Procesul de „cteuție" a 
tost simplu. Mergem pe tilrera : 
centrala termică a Casei de 
cultură funcționează cu car
bum. Din cărbunii arși in lo
calele cazonelor rezultă o anu
mită cantitate de zgură cuie e 
transportată Ungă o plăltutină 
destinată circulației autovehicu
lelor (Inclusiv a celor aparținlnd 
leulrelor și estradelor din alte 
orașe ale (ării). De aici, con-

aduce la cunoștința câ, în conformitate cu instrucțiunile 
Ministerului de Finanțe nr. 1 563/1969, se acordă o re
ducere de 7 la sută calculată la debitul anual, dacă pla
ta întregului debit se face în următoarele termene :

- pină la 15 februarie pentru prime ADAS - clădiri ;
- pină la 15 martie pentru impozitele : agricol, clă

diri, venit profesii și prime ADAS - agricol ;
- pină la 15 mai pentru impozit venit din închirieri. • 
Ciicumscripția financiară a municipiului Petroșani are

următorul program de lucru cu publicul :
luni, miercuri și vineri : 7-15,30 ; d.m. 17-19,
marți, joi și sinibâtă : 7-15,30.

cărbune La zona a lll-a au fust efectuați 
lucrări de pregătiri in sliatul 12, panoul C. 

u intrarea in funcțiune a abatajului 
Potrivit prevederilor de plan, cărbunele 

extras în luna ianuarie din noile capacități
dc producție deschise la E. M. Pelrila se ci
frează la 7 000 tone Este o cifră cc spune 
multe.

§N
I
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Eugen STKIKHERGER 
corespondent

! 
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• După disputarea a opt 
runde, in turneul internațional 
de șah (gtupa marilor maeștri) 
de la Bevwi wijk (Olanda) con
du. Boi is Ivkov (Iugoslavia) și 
M. Taimanov (U.R.S.S.) cu cite 
6,5 pun le

© Joi, in nucturnă, la Belo 
Huiizunte urma să se desfășoa
re primele două mc» iuri ale tur
neului internațional de fotbal t 
România — Cruzeiiu șr Spar
tak Fraga — Atletico Mineira 
Din cauza unui ploi torențiale, 
cuplajul a fost arnînat cu 
de ore.

24
• Selecționata olimpică de 

fotbaf a României a sosii la 
Sydney. De aici fotbaliști» ro
mâni au plecat la Adelaida 
unde urmează să susțină primul 
Joc din seria celor 6 in compa
nia selecționatei Australiei de 
sud. Duminică echipa olimpică 
a României va intilni la Mel
bourne echipa statului Victoria. 
In continuare oaspeții vor evo
lua la Newcastle, Morwell și 
din nou la Melbourne.

• La Concepcion s-a dispu
tat intîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipa locală 
Sport Club și o selecționată ce
hoslovacă. Fotbaliștii chilieni 
au obținut victoria cu scorul 
de 2-1 (1-1).

© Tenistnanul profesionist 
Rod Laver (Australia) a primit 
pentru 
trofeul 
nat de 
onalâ.
încă o 
intra definitiv in posesia lui.

lorm contractului încheiat in
tre Casa de cultură și l.G.C., 
2gura trebuie evacuula periodic 
înainte de a se slrînge în gră
mezi mari și să cauzeze asliei 
aspectului — altfel plăcut — din 
jurul acestui ediliciu cu eare 
peiroșănenu se mindresc.

lată însă cu, prin ignorarea 
cerințelor gospodărești, urbanis
tice și a însuși ulribuțiilor lor, 
unu lovurăși de la l.G.C. au 
reușit sâ producă o ,,'-^erd~ a- 
precială doar de ei. După tap- 
tâ... și răsplată. ne apreciați 
deci și „creatori" după„. va- 
loaieu „operei" lor.

M. PAUL

w
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PROGRESUL TEHNIC, 
FACTOR DINAMIZATOR 

AL PRODUCȚIE! 
DE CĂRBUNE

Dotarea minei r d’n Valea 
Zl ' ti. u noi si moderne uli- 
lii-t minieri, menite să sporeas
că indicatorii de exbactie din 
subteran a linul in ultimii ani 
priși însemnați. Cele 55 mașini 
or încărcat, cei peste 15 000 
stîlpi metalici de susțineri și 
cel' 9 combine vorbesc cu pri
sosință despre acest lucru. Dar, 
cu toate eforturile depuse, re
editatele de valoare, pe măsu
ra posibilităților și a necesi
tăților. au întirzial să apară 
seu și-au făcui simțită prezen
ța sporadic, fără deplină con
vingere. Aceasta, datorită fap
tului că nu întotdeauna și-au 
adus aportul la plasarea și ex
ploatarea rodnică a utilajelor 
Vn cauză cil mai multi spe
cialiști. incepind de la proiec
tant. cercetători, constructori 
de utilaje și pînâ la practi
cieni. Nu o dată, folosirea noi
lor utilaje a fost lăsată pe 
seama șefului de zonă sau 
brioadu, care, n-au putut re
zolva unele impedimente ce 
s-au ivit.

Cunoscind aceste aspecte, 
n< -am adresat Iov. ing. GEOR
GE MOȘESCU, directorul „Ins
titutului de cercetări și proiec
tări miniere pentru huilă" de pe 
lingă Centrala cărbunelui Pe
troșani care, cu multă amabili
tate, a răspuns la întrebările 
noastre.

ÎNTREBARE: finind
seamă de faptul cu in ge
neral vitezele de avan
sare obținute in galerii 
sînt încă slabe, cum vedeți 
soluționarea acestei pro
bleme, mai ales că nu
mărul mașinilor de încăr
cat este in continuă creș
tere ?

RĂSPUNS: încărcarea meca
nică în galerii influențează po- 
îiliv indicatorii tehnico-econo- 
■Bici, insă nu este determinantă. 
Prin încărcarea mecanică se 
scurtează timpul necesar eva
cuării materialului pușcal de 
Ia locul de muncă și se reduce 
efortul fizic al muncitorilor la 
această operație. Pentru crește
rea vitezelor de avansare și a 
Indicatorilor tehnico-economici 
in qalerii sini necesare încă o 
serie de măsuri care să acțio
neze asupra creșterii vitezei de 
perforare : Orientarea corespun
zătoare a qăurilor de mină 
(sîmbure cilindric, coronat și 
cel în spirală); lungimea limi
tă a găurilor; folosirea insta
lațiilor de perforat pe cărucioa- 
ic; folosirea pușcării de contu
rare .- întîrzierea optimă intre 
seriile de pușcarefolosirea 
unui buraj corespunzător; fo
losirea diverselor dispozitive în 
vederea scurtării timpului de 
susținere; organizarea trans
portului la locul de muncă; a- 
sigurarea unei aerisiri rapide; 
organizarea corespunzătoare a 
muncii la frontul de lucru.

Practica minieră a dovedit că 
avansări rapide nu se pot rea
liza numai prin introducerea 
unei mașini de încărcat la un 
k>c de muncă, ci sini nc-cesarc 
ti alte măsuri de genul < clor 
enumerate mai sus. In Valea 
Aiului au fost obținute avansări 
rapide, ca urmare a dotării și 
organizării superioare a locuri
lor de muncă. Exemplu : la E.M. 
Vulcan s-a realizat o avansare 
de 341 m/lună de către o bri
gada care a avut in dotație 
două mașini de încărcat, folo
sind in același timp cadre spe
ciale pentru susținerea provi
zorie, și panouri de cale fc-rată 
de 3,5 m. manevra vagonetelor 
s-a făcut operativ, s-a creat 
un punct de revizii și reparații 
In subteran, s-a asigurat ali
mentarea separată cu aer com
primat, s-a realizat aerisirea în 
exces etc.

Deci, in principal, e 
vorba de o rnaj bună or
ganizare a locurilor de 
muncă, organizare care 
să lie concepută pe baza 
unei documentații boga
te, pe obserx ații curente 
și concrete și care, bine-

in te Ies, să 
îndeaproape și cu 
competentă.

fie urmărită 
multă

abataje 
nai cu

sâ fie făcută de perso- 
califirare superioară.

în abatajele unde aceste ulîlaje 
fum lionează cu rezultate bune.

Moder-
Jn a- 

lung a 
largi

1NTREBARE: 
nizarca 
bata/ele 
creat 
pentru 
Tivit ații 
duci iei 
tuși realizările oscilează 
încă foarte mult de la un 
abataj la altul, de la o 
mină la aha, in condiții 
asemănătoare de zăcâ- 
minl. Cunoscind faptul că 
specialiștii din cadrul 
l.C.P.M.H. s-au ocupat de 
aceste probleme, la 
cc concluzii s-a ajuns ?

susținerii 
cu Iront 

posibilități 
sporirea produc- 
m uncii și a pro- 
pe schimb. To-

ÎNTREBARE: Cum vc- 
clcli modul de achizițio
nare a utilajelor ?

RĂSPUNS; Ca și la lucrările 
de înaintare, la abatajele cu

RĂSPUNS: Utilajele din im
port sini achiziționate fio da
torită performanțelor dale în 
anumite prospecte, fie că au 
fost văzute în lucru de amintiți 
specialiști cu ocazia unor vizite 
în străinătate. Avînd în vedere 
că utilajele se construiesc ca 
urmare a condițiilor de zăcă- 
mînt din țara producătoare, in 
unele cazuri sînt necesare di
verse adaptări la condițiile geo- 
logo-miniere ale zăcămintelor 
noastre. Pentru viitor este ne
cesar să se urmărească în per
manență ca parametrii utilaje
lor importate să fie cît mai a-

1NTREBARE : $1 acum, 
o ultimă întrebare: Care 
sini, după părerea <i\s. 
direcțiile înspre care tre
buie să-și îndrepte aten
ția specialiștii l.C.P.M.H. 
pentru a contribui la ri
dicarea progresului 
nic pe trepte lot 
înalte in minele din 
lea Jiului ?

leh- 
mai 
Va-

care
specialiștii

Interviu cu ing
GEORGE MOȘESCU,
directorul l.C.P.M.H.

front lung, pe lîngă dotarea cu 
elemente ‘ ‘ “ ■J’*~
ne (grinzi articulate 
hidraulici), este necesar să se 
la și măsuri de natură organi
zatorică.

Prin introducerea susținerii 
metalice în abatajele cu front 
lunq s-au realizat creșteri ale 
productivității muncii și în spe
cial reduceri substanțiale ale 
consumului de material lemnos. 
(Exemplu E.M. Lupeni stratul 3, 
blocul IV. Prin introducerea 
susținerii metalice, aici produc
tivitatea muncii a crescut de la 
5,5 tone/post la peste 7 tone/ 
post, cu vîrfuri de circa 9,5 
tone/post).

Trebuie tinut seama de fap
tul că restul operațiilor se efec
tuează, ca la susținerea în lemn 
(pușcarea frontului. încărcarea 
prin lopătare a circa 40 la sulă 
din cărbune, răpirea fiecărei ar
mături etc.).

La fronturile unde pe lingă 
susținerea metalică s-a introdus 
și tăierea mecanică, productivi
tatea muncii a crescut, ajungând 
in unele cazuri la dublu (exem
plu stratul 18, straiul 8—9, stra
tul 15, stratul 5).

Din majoritatea cazurilor se 
constată o plasare sub efective
le necesare, fapt care duce la 
nerealizarea unei concentrări a 
producției, și implicit, )a avan
sări și productivități sub posi
bilități. Pentru realizarea unor 
productivități sporite, este ne
cesară întocmirea unor ciclo- 
grame . și normalizarea respectă
rii lor, bineînțeles cu plasarea 
corespunzătoare.

Prin introducerea tăierii me
canice s-a redus timpul de de- 
pilare a cărbunelui din frontul 
de lucru, ruminînd ca operații 
mari consumatoare de timp 
montarea și răpirea elemente
lor de susținere. Problema poa
le fi soluționată prin scurtarea 
timpilor necesari celorlalte 
perații.

de susținere moder- 
și stîlpi

propiati de cei care vor trebui 
realizați în condițiile noastre.

ÎNTREBARE: S-a vă
zul nu o dată câ perioa
da de experimentare a 
unor utilaje se prelun
gește mult, diminuîndu-se 
asllel eficiența lor. Ce 
propuneți pentru scurtarea 
timpului de experimen
tare ?

RĂSPUNS: Pentru scurtarea 
perioadei de experimentare a 
unor utilaje, considerăm că este 
necesar un instructaj corespun
zător al personalului care va 
lucra cu ele, o urmărire per
manentă a timpului experimen
tării în vederea unor eventuale 
adaptări și, în limita posibilită
ților, specializarea unor cadre

RĂSPUNS: Aportul pe 
trebuie să-l aducă 
l.C.P.M.H. în promovarea pro
gresului tehnic în minele noas
tre este acela de a efectua lu
crări legate de cercetarea, pro
iectarea și introducerea în pro
ducție dc noi metode și mij
loace de exploatare în vederea 
realizării și depășirii indicato
rilor prevăzuți în planurile a- 
nuale și de dezvoltare în pers
pectivă. . Cercetările întreprinse 
iși propun crearea de noi me
tode de exploatare și perfec
ționarea celor existente, efec
tuarea de studii și experimen
tări în eg privește susținerea 
lucrărilor subterane cu materia
lele care să ducă la reducerea 
consumului de material lemnos, 
cercetări și experimentări în 
domeniul mecanizării tăierii căr
bunelui în abataje, studii pri
vind automatizarea transportu
lui cu benzi și pe cale ferată, 
crearea și experimentarea de 
elemente de automatizare în 
construcție antigrizutoasă, stu
dii pentru valorificarea supe
rioară a cărbunilor, de moder
nizare și amplificare a Instala
țiilor de preparare existente, - 
experimentări în vederea epu-_
rării apelor reziduale, studii 
pentru creșterea gradului de 
confort, precum și pentru pre
venirea îmbolnăvirilor profesio
nale.

Pe lîngă temele pe care ins
titutul le rezolvă cu forțele 
proprii, mai sînt o serie de te
me la care colaborează 
ICEMIN, S.C.S.M., I.M.P. și uni
tățile Centralei cărbunelui.

Interviu consemnat de 
Inq. R. SELEJAN

o-

de 
ex- 
din

ÎNTREBARE. Legat 
folosirea intensivă și 
lensivâ a utilajelor 
dotare, ce reieriri puteți 
iace privind brigăzile care 
minuiesc aceste mecanis
me, despre specializarea 
lor ?

RĂSPUxNS: Specializarea bri
găzilor care lucrează în fron
turi dotale cu tehnica nouă se 
poate face fie prin trimiterea 
uuor membri din brigadă să 
lucreze in abataje care au do- 

i I- th8 pina la Însuși
rea tehnologiei de lucru, fie 
prin instructaje efectuate îna
inte de introducerea utilajelor 
noi, iar pină la atingerea para
metrilor fixați supravegherea in

PREOCUPĂRI LA ÎNCEPUT DE DRUM
Spre noi strate de cărbune 
în adîncurile Bărbătenilor

Luni, la Bărbătcni, minerii 
brigăzii lui Gheorghe Lițcan — 
jh e< ași care in ultima zi a lui 
*69 a terminal executarea ga
leriei transversale nr. 4 — au 
început săparea galeriei trans

versale principale (nr. 5) la o- 
rizontul 800 al minei. Noua ga
lerie în lungime de peste 300 
metri, va asigura cercetarea 
geologică a stratclor de cărbune 
din cimpul minier Bărbătcni.

încheierea acțiunii de concentrare 
a producției Ia mina Lonea

La mina Lonea, in aceste 
zile se definitivează concentra
rea producției raionului 5 din 
zona a II-a, blocul Jieț. Pro
ducția de cărbune a raionului 
respectiv va fi colectată in

punctele de încărcare de la o- 
rizontul 400, pe unde se va 
transporta la mina II. Cu a- 
ceasta se încheie acțiunea de 
concentrare a producției la 
min^ Lonea.

Instalația pentru omogenizarea apelor reziduale in 
curs de trimitere la p.eparatia Lupeni

Foto I. LICIU

Sfarhd producției
a fost pregătit temeinic
După cc a încheiat 

cu succes planul pe a- 
nul trecut, colectivul 
preparației din Lupeni 
a pornit cu pași fermi 
la îndeplinirea din pri
ma zi a sarcinilor spo
rite ce-i revin in ul
timul an al cincinalu
lui. Premisele realiză
rii noilor obiective au 
fost create din timp. 
Se impunea insă cu 
acuitate necesitatea e- 
fectuării reviziilor și 

! reparațiilor la toate 
instalațiile dc prepara
re. Efectuarea acestor 
lucrări in zilele lucră
toare ar fi dus la stag
narea producției nu 
numai a preparației, 
ci și a exploatărilor 

x miniere pe care le de
servim. Comitetul de 
direcție a luat hotări- 
rea ca în zilele de 1, 
2, 3 și 4 ianuarie să 
se efectueze lucrările 
respective. Echipele de 
revizii și reparații au 
fost fixate în funcție 
de utilajele pe care le 
au în grijă în zilclez

obișnui- 
conduse 
Andrei 
inerc- 

a 
cornicre

de producție 
te. Echipei 
de comunistul 
Drolzingcr i s-a 
dințat misiunea de 
înlocui șine, 
și cruci la elevatorul 
„gris 2“. 
chipci 
Chclaru 
sarcina 
carcasa
la ciurul de rezonanță 
nr. 1, iar Cornel Czi- 
ler cu echipa sa a- lu

crat la modificarea ac
ționării la lanțul de 
special nr. 2 flotație. 
Șeful de echipă Vasile 
Furnade împreună cu 
6 oameni a efectuat 
modificări la capul de 
evacuare a șistului la 
bateria nr. 4 de la flo
tație. Misiuni precise 
au avut și echipele 
conduse de Vasile An
drei, 
Iuliu 
țoi, 
Ioan
Popa. Asistența tehnică 
și aprovizionarea cu 
materialele necesare

Membrilor e- 
lui Octavian 

le-a revenit 
să schimbe 

din spate de

Adalbert Tamași, 
Szell, Petru O- 
Dionisie Muțiu, 
Cornea și Ioan

au fost asigurate de 
mecanicul șef, ingine
rul Adrian Pangalos, 
inginerul Tiberiu Suciu 
și maiștrii mecanici 
Liviu Avramcscu. Pan- 
tclimon Turcilă și 
alții. Calitatea lucrări
lor este ireproșabilă. 
Acest lucru a fost ve
rificat chiar în prima 
zi de muncă din noul 
an rind agregatele pre
paratei au funcționat 
17 ore și 30 de minute 
din cele 24, livrînd 
beneficiarilor 5 648 to
ne do cărbune cocsi- 
ficabil și energetic 
spălat.

Comitetul de direc
ție adresează pe a- 
ceaslă fale cele -tnai 
calde mulțumiri tutu
ror echipelor, întregu
lui colectiv 
de noi 
lizarea 
tivelor 
față.

și urări 
succese in rea- 
tuturor obicc- 
cc ne stau în

Florca TIGOIAN, 
secretar al comitetului 
de partid de la pre- 

parația Lupeni

Vulcan (F.S.H.V.) produce in prezent 
in foto : interior din sala de fabricație.

Intrată in funcțiune la 1 octombrie 1969, Fabrica de stîlpi hidraulici 
zilnic. 40 de stîlpi hidraulici ce pleacă spre abatajele frontale din adincuri.

mai substanțiale
< Urmare din pag. I

sccvcnță pentru 
producției noului 
F.F.A. „Viscoza", la 
celași timp, insă, _______
planului pe 1970 ridică de la 
început probleme in unele „u- 
nități. Astfel, pentru șantierul 
de construcții, beneficiarul nu 
a asigurat incă toată documen
tația și formele de eliberare a 
terenului pentru obiectivele ce 
se vor construi in 1970; la mi
na Bărbătcni se ridică sarcini 
urgente in legătură cu amena
jarea druipuluj de acces intre 
mină și silozul de cărbune, im
pulsionarea lucrărilor de des
chideri și pregătiri pentru a- 
sigurarea liniei de front ne
cesare.

— îndeplinirea ritmică și Ia 
toți indicatorii a sarcinilor de 
plan pe anul 1970 va fi de
terminată, in mare măsură, de 
conducerea cu competență a 
activității economice de către 
organele și organizațiile de 
partid. Neîndoios, în anul ce 
a trecui s-a acumulat o expe-

pregătirea 
an, la 

fel. In a- 
realizarca

riență bogată. Ce 
tru valorificarea 
deplină ?

— Intr-adevăr,

se face 
ei cit

organele și 
organizațiile dc partid din o- 
rașul nostru dispun de o ex
periență valoroasă in conduce
rea activității economice. Aș 
remarca, bunăoară, analizele 
periodice ce se inițiază, în pre
zența factorilor dc răspundere 
din conducerile tehnico-admi- 
nistrative asupra îndeplinirii 
sarcinilor de plan. De aseme
nea, a devenit un obicei bun 
ca cei care răspund de orga
nizarea și conducerea produc
ției să raporteze periodic în 
fața organelor de partid despre 
modul in care se îndeplinesc 
diferite măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Socotesc că este bine 
ca și in viitor organele, or
ganizațiile de partid să ana
lizeze stadiul îndeplinirii pla
nului, măsurile polilico-organi- 
zatorice și tehnice ce se impun 
pentru eliminarea cauzelor frî- 
nă. Este necesar ca în noul an 
să atragem un activ și mai 
larg de comuniști cu experien-

rindul specialiștilor, 
determina soluționarea 

,mers“ a problemelor de 
depinde realizarea

ță, din 
spre a 
din 
care depinde realizarea indi
catorilor dc plan și a asigura 
înfăptuirea măsurilor preconi
zate in colectiv.

— Poate ați dori să vizați și 
citeva neajunsuri în conduce
rea activității economice...

— Da. Aș viza mai ales for
malismul cc sc manifestă la u- 
nele organizații de partid in 
ceea cc privește analizarea di
feritelor probleme economice. 
Mă refer la cele din unită
țile de deservire și prestații 
etc., ca de pildă I.G.L.. I.G.C., 
fabrica de pline, unitățile co
merciale. Categoric, biroul co
mitetului nostru va trebui să 
ajute mai mult aceste organi
zații. mai ales in ceea cc pri
vește exercitarea dreptului de 
control asupra conducerilor 
tehnico-administrative, traduce
rea în viață a diferitelor ho- 
tăriri. Organul nostru, ca și 
comitetul de partid de la mina 
Lupeni, va trebui să acorde un 
sprijin mai substanțial organe-

lor 
din 
burilor spre a rezolva cu ope
rativitate și competență multi
plele probleme ce le ridică 
producția. In general Va trebui 
să sprijinim organele și orga
nizațiile de partid pentru a-și 
spori competența și combativi
tatea în analizarea și mai ales 
in eliminarea diferitelor nea
junsuri.

Avînd în vedere complexi
tatea sarcinilor cc ne stau in 
față, indicațiile reieșite din 
documentele Congresului al X- 
lca, comitetul orășenesc de 
partid iși va îmbunătăți con
tinuu activitatea. Biroul nostru 
sc va strădui să activizeze 
toți membrii comitetului, co
misiile pe probleme să le atra
gă la efectuarea diferitelor 
studii, controale, la sprijinirea 
organizațiilor din raza noastră 
de activitate în conducerea cu 
competență a vieții economice, 
în mobilizarea ‘uturor colec
tivelor de munr ’>i obținerea 
in anul 1970 ,a unor noi suc
cese.

de partid nou constituite 
cadrul zonelor și schini-

TEHNICA
NOUĂ

S N LUM E
Record

al minerilor polonezi
în trei luni de zile mi

nerii de la mina „Hva- 
lovițe' (Ribnik) au săpat 
I 104 m dc galerie trans
versală cu secțiunea în 
lumină de 15,1 mp. Să
parea s-a făcut cu aju
torul explozivilor lolo- 
sindu-se două mașini de

Încărcat dc lipul LKZ- 
5P, Viteza medie zilnică 
de Înaintare a frontului 
a fost de 14—15 m, fapt 
care a permis scurtarea 
considerabilă a duratei 
de timp prevăzute pen
tru deschiderea stratu
lui.

Procedeu original 
de legare a prafului

In R.F. a Germaniei a 
fost propus un procedeu 
original de legare a pra
fului care consta in a- 
plicarea pe pereții și pe. 
tavanul lucrărilor minie
re a unei sări higrosco- 
pice sub formă de pul
bere, într-o cantitate de 
0,15—0,16 kg pe mp lu
crare. Stratul de sare se 
umezește repede și lea
gă praful do cărbune șl

dc roci care se depune 
furmîndu-se astfel un 
strat de pastă higrosco- 
pică ale cărei calități 
de fixare a prafului sc 
restabilesc prin aplica
rea repetată a unor noi 
strate din sarea respec
tivă. Ca rezultat se asi
gură legarea a 4—5 kg 
de praf de cărbune cu 
ajutorul unui kilogram 
de s-re higroscopică.

Influența iluminării 
locului de muncă 

asupra productivității 
muncii

Cercetările întreprinse 
în bazinul Ostrava Kar- 
vinsk (Cehoslovacia) au 
arătat că sporirea ilumi
nării locului de muncă 
de la 150 la 200 Ix dc-

Un

prniină < resterea pro
ductivității muncii mine
rilor cu circa 30 Ia sula. 
Mărirea iluminării pe^lc 
această limită nu are 
nici o influentă.

nou
excavator uriaș

Un nou excavator con 
ceput la Sverdlovsk (U- 
ral) va fi cel mai mare 
din U.R.S.S. avînd o ca
pacitate de 80 mc șl o 
lungime a brațului de 
100 m. înălțimea sa o 
va depăși pe aceea a 
unui imobil cu 5 etaj**, 
iar în decursul unui an

va excava o cantitate 
de pamînt pentru a că
rei încărcare vor fi ne
cesare 500 000 vagoane. 
Noul excavator va fi nu 
numai cel mai mare dar 
și cel mai perfecționai 
fată de predecesoarele 

'sale.
Al. POPESCU

l renul cu reacție - 
trenul viitorului ?

Modelul unui v ehicul 
de circulație rapidă, cu 
numele de „Rail jet" — 
tren cu reacție — a lost 
prezentat de 'firmele 
franceze „Jeumonl Sch
neider" și „Sclmeider- 
Crcusot". Noul vehicul 
este aefionat de un mo
tor linear. Spre deosebi
re de modelele cunoscu
te pină acum însă, Rail 
Jet posedă o instalație 
proprie de alimentare cu 
energie. O turbină cu 
gaz. acționează un gene
rator trifazat. Acesta ali
mentează inductorii line- 
uri ai sistemului de ac
ționare. Astfel se evi
dențiază marele avantaj 
al acestei construcfii: 
dilicultălile la alimenta
rea curentului trilazal 
dispar și pol li valorifi
cate din plin avantajele 
motorului linear.

Inductorii lineari, exe
cutați de firmele produ
cătoare menționate, sînt 
fixați pe boghiurile ve
hiculului motor intre o- 
sii.

Pc liniile pre\ ăzute 
pentru viteza de 200

km/h, Rail Jet va pu
tea circula cu 300 km/h, 
iar pe liniile pentru 160 
km/h cu 200 km/h. Pe 
linia Paris — Bordeaux, 
aceasta ar însemna o e- 
conomie de timp de 1 
1/2 h. S-a calculat că 
construcția unei linii noi 
de 400 km, cu un trafic 
de 4 000 de călători zii- • 
nic în ambele sensuri, 
s-ar putea amortiza in 
20 de ani.

Potrivit Urmelor pro
ducătoare, prototipul lui 
Rail Jet ar putea h 
construit in 5—7 am. 
Dacă se v or conlirmu 
speranțele pase in acesi 
tren de lip nou, peste ! ■ 
ani vor puica deveni 
realitate garnituri com-' 
puse din două vagoane- 
motor, fiecare avînd cile 
o turbjnă cu o putere 
instalata de 3 000 CP și 
alte trei vagoane. Dato
rită costului lor de cir
culație mai mic decil l<‘- 
ntele actuale pentru u" 
loc in clasa a doua, e<e 
ar puica deveni un con 
curent serios al aviație 
pe distanțele medii.

In danele portului Constanța
In aceste zile, dc în

ceput de an, la danele 
portului Constanța se 
află peste 30 dc nave 
românești și străine 
sub operațiuni de in- 
cărcure-descărcare. De 
pc navele .Reșița" și 
„Bucegi" se descarcă 
30 000 tone de mine
reuri, aduse din portu
rile Madras (India) și 
Anaba (Algeria), dc pe 
petrolierul „Argeș" 33 405

tone dc țiței. de pe 
nava grecească „Sanios" 
se descarcă cnolin, iar 
de pe nava libaneză 
„Floris K" diferite măr
furi generale. In același 
timp, pe cargourile 
„Bacău", „Brăila" și 
„Deva" se încarcă măr
furi românești destinate 
exportului.

(Agerpres)
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Mesajul 
președinte
lui Nixon 

privind

GREVA MINERILOR 
DIN ASTURIA

MADRID 23 (Agerpres). — Gre\a celor peste 11500 de 
mineri din Asluria continuă la 24 puiuți de eXlraclic apar/l- 
nlnd societății Jlunosa". Greviștilor li s-a comunicat că 
președintele Consiliului de Administrație al societății a ho- 
târî! sâ le anuleze contractele de muncă șl sâ ia măsuri 
pentru închiderea mai multor puiuți de exlracfie dacă mine
rii nu-și vor relua lucrul luni 26 ianuarie.

Greva minerilor din Asluria, inițială In ultima săplămînă 
a lunii decembrie, a provocat societății „Hunosa" pierderi de 
aproximativ 300 milioane pesetas.

„Center Magazine44 
despre militarizarea 
societafii americane

„sv/iă/i vmr
WASHINGTON 23 (Agerpreș). 

— Președintele S.U.A.. Richard 
Nixon, a prezentat Congresului 
mesajul cu privire la Starea 
Uniunii.

Referindu-se pe scurt la poli
tica externă a S.U.A., președin
tele a afirmat că Statele Unite 
„vor rămîne fidele angajamen
telor pe care și le-au asumat, 
dar își vor reduce implicarea și 
prezența în alte țări', sublini
ind in această ordine de idei că 
fiecare stat trebuie să-și asume 
responsabilitatea pentru pro
pria sa apărare. In legătură cu 
războiul din Vietnam. R. Nixon 
a afirmat că perspectivele pă
cii sînt mult mai mari în pre- 
rent decît cu un an in urmă 
și a adăugat că Statele Unite 
doresc încetarea conflictului in 
cadrul a ceea ce el a numit ..o 
parc justă ' El a afirmat în a- 
cest sens că se înregistrează 
«progrese in direcția acestui o- 
biectiv". deși, după cum se știe, 
actuala poziție a S.U.A. in pro
blema vietnameză și ultimele 
sale acțiuni nu constituie argu
mente in sprijinul unei astfel 
de aprecieri.

Președintele S.U.A. s-a referit 
apoi la preocuparea guvernului 
american de a pregăti terenul 
pentru reglementarea pașnică 
a diferendelor dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică.

In continuarea mesajului său, 
președintele S.U.A. a acordat 
o atenție deosebită problemelor 
critice, generate de ceea ce el a 
denumit «societatea marilor 
speranțe* și pe care, însă, gu
vernul s-a dovedit într-o măsu
ră tot mai mare a nu fi in sta
re să le satisfacă.

Reamintind că. in următorii 
10 ani, producția națională va 
crește, președintele a subliniat : 
„Problema critică este nu dacă 
noi ne vom dezvolta, ci cum 
vom folosi această dezvoltare”. 
„Intr-o perioadă de zece ani, 
noi am fost martorii celei mai 
mari creșteri a crimelor, celei 
mai mari creșteri în inflație și 
ai celei mai mari tulburări so
ciale în America în ultimii 100

de ani"......Nu mai putem ami
na îndeplinirea unei reforme 
totale a sistemului. Cind un 
sistem prejudiciază munca, 
strică case și răpește benefi
ciarilor demnitatea, nu există 
altă alternativă decît să înlă
turi acest sistem. A sosit vre
mea să fixăm și să reformăm 
toate instituțiile noastre guver
namentale la nivel federal, de 
stat și local. Aceasta înseamnă 
drepturi egale de vot, șanse 
egale de a fi angajat, pentru a- 
sigurarea drepturilor lor uma
ne, necesitatea reformei în 
programele noastre pentru să
nătate, învfițămînt, construcție 
de locuințe și transporturi, ca 
și in alte domenii critice care 
afectează direct viața poporului 
american".

După ce a menționat că, în 
două săptămini, va prezenta 
Congresului mesajul său cu 
privire la buget, Nixon a sub
liniat că vede în restricțiile bu
getare cheia combaterii infla
ției. „Atit timp cit nu vom opri 
creșterea prețurilor, a spus el, 
costul vieții va deveni insu
portabil pentru milioane de a- 
mericani. A sosit timpul de a 
nu mai investi bani buni în 
programe proaste*. El s-a pro
nunțat în favoarea „bătăliei 
pentru oprirea creșterii costu
lui vieții”, subliniind că un bu
get echilibrat „necesită hotă- 
riri dure". In decada anilor ’60. 
a spus el, guvernul federal a 
cheltuit 57 miliarde dolari mai 
mult decît a încasat sub' formă 
de impozite.

După ce a vorbit despre ne
cesitatea luptei împotriva mi
zeriei, foametei, sărăciei și bo
lilor. președintele S.U.A., a 
spus : Dacă există un domeniu 
in care cuvintul „război” este 
adecvat, atunci acesta este lup
ta împotriva crimei. Trebuie 
să declarăm războiul împotriva 
elementelor criminale care a- 
menință într-o măsură din ce 
în ce mai mare orașele, cămi
nele și viețile noastre.

Mări
și continente 
pe Marte ?!

Suprafața planetei Marte 
prezintă asemănări izbitoare 
cu cea a Pămîntului și a Lu
nii, a declarat dr. Ronald 
Wells de la laboratorul de 
cercetări spațiale al Univer
sității Berkeley (California). 
Mase mari de terenuri care 
au o altitudine mai mare de
cît cea a zonelor înconjură
toare seamănă cu blocurile 
continentale terestre, dar sînt 
mărginite de bazine oceanice 
„uscate”. Diferențele de alti
tudine dintre zonele cele mai 
joase și cele mai înalte de
pășesc 12 000 de metri. Două 
dintre „continentele" marție- 
ne au dimensiunile Australiei, 
iar una dintre „mări" poate 
fi comparată cu Marea Medi- 
terană. Dar peisajul „planetei 
roșii", acoperit de mii de 
cratere și lipsit de apă, este 
tot atît de dezolant ca și cel 
al Lunii.

Wells a menționat că aces
te constatări favorizează ipo
teza după care Marte a cu
noscut procese similare feno
menelor geologice terestre ca
re au dus la apariția lanțu
rilor de munți și a maselor 
continentale alo Pămîntului. 
După părerea sa „deșerturile" 
deschise la culoare și „mări
le" întunecate, depistate prin 
observații vizuale, nu au nici 
o legătură cu caracteristicile 
reliefului, culoarea lor dato- 
rindu-se probabil compoziției 
chimice diferite a rocilor 
marțiene.

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— Intr-un articol publicat In 
revista americană ..Center Ma-

------ jf.-------

150 000 ha 
de pămînt — 

sub apă
RABAT 23 (Agerpres). — In

tr-un mesaj adresat populației, 
regele Marocului, Hassan al 
11-lea, a anunțat că în urma 
inundațiilor 150 000 hectare de 
pămînt se află sub apă, dintre 
care 44 000 cultivate cu cereale. 
Numeroase căi rutiere au fost 
blocate. în nordul țării, 17 po
duri au fost distruse.

în vederea acoperirii pagu
belor, avansării unor indemni
zații micilor agricultori și re
construirii caselor, statul va a- 
loca suma de 750 milioane franci. 
O comisie, în frunte cu primul 
ministru, va avea sarcina să 
strîngă ajutoarele atît din străi
nătate, cit și din țară și să asi
gure o repartiție echitabilă a 
acestora.

gnzinc", publicistul american 
McDonald arată că Statele U- 
nite se transformă Intr-o socio- 
tale lot mai militarizată. Au
torul arată că, pe lingă cei 3,4 
milioane de oameni aflați sub 
uniformă, Pentagonul mai dis
pune de 1,3 milioane de anga
jați civili. în industria militară 
sini cuprinși 3,8 milioane de 
muncitori, a noua parte din to
talul forței do muncă din S.U.A. 
McDonald subliniază că bugetul 
militar este aproape jumătate 
din cel federal, iar prin chel
tuielile indirecte sînt destinați 
scopurilor militare 70 de cenți 
din fiecare dolar plătM sub for
mă de impozite.

Industria de armament a de
venit principala ramură a eco
nomiei țării. Marile monopoluri 
obțin miliarde de dolari profit 
de pe urma comenzilor militare. 
Citind date publicate de ad
junctul ministrului marinei, Mc
Donald arată că din 1962 pînă 
în 1965 companiile americane 
producătoare de armament au 
obținut un profit de 17,5 la su
tă față de sumele investite ini
țial, In timp ce firmele angajate 
în producția civilă au obținut 
un profit de numai 10,6 la sută.

NIGERIA

CONFERINȚA Dl PRESĂ
A GENERALULUI GOWON

LAGOS 2?. (Agerpres). — In 
capitala Niqeriai a avut loc joi 
o conferință de presă a șefului 
guvernului federal, generalul 
Yakubu Gowon, la care au luat 
parte aproximativ 200 de zia
riști străini. Conferința de pre
să a trebuit .să fie inițial' aml- 
nală pentru a da celor 70 de 
ziariști care au vizitat fosta 
provincie secesionistă posibili
tatea să participe la intilnirea 
cu generalul Gowon. înainte de 
a reveni în capitala nigeriana, 
ei au fost Insă reținuți de autorită
țile de la Port Harcourt timp de 
trei zile, deoarece „avioanele 
Închiriate special de aceștia 
erau absolut necesare operațiu
nilor de ajutorare ale populației 
sinistrate". Această decizie a 
fost însă pusă de observatul 
pe seama nemulțumirii autori
tăților nigeriene față de conți
nutul materialelor transmise de 
ziariști din provincia estică.

Conferința de presă a gene
ralului Gowon s-a desfășurat 
într-un climat de tensiune, șe
ful guvernului federal apelind

la „corectitudinea profesională” 
o ziariștilor și cerindu-le, '.na- 
inte de orice, să înfățișeze ade
vărul. El a arătat că este foarte 
greu ca toate problemele ridi
cate? de încheierea războiului 
civil să fie rezolvate dinlr-o 
dată, anunțind că guvernul său 
a luat toate măsurile pentru a 
reduce la minimum suferințele 
populației. In legătură cu a|lr- 
mațiile unora dintre corespon
denți privind incidentele dintre 
trupele federale și membrii tri
bului Ibo, Gowon a arătat că 
este imposibil ca in timp re 
război să fie evitate astfel de 
intimplări, subliniind că sol h- 
ții federali care s-au făcut v.no
vați de nerespeclarea ordinelor 
privitoare la tratamentul popu
lației civile au fost aspru pe
depsiți.

Referindu-se la problemele 
reconstrucției economice, el a 
declarat că autoritățile d-îpun 
eforturi pentru refacerea dru
murilor și a podurilor distruse 
in timpul operațiunilor militare.

Obiectivele principale ale 
turneului vicepreședintelui 
Spiro Agnew în Asta de BUd- 
est șl zona Paclllcului par sâ 
II lost, pe de o parte, aco
modarea celei de-a doua oil- 
cialităll americane cu proble
mele uneia din cele mal „fier
binți" zone de pe glob și pe 
de alta, reurgumentarea as
pectelor de buză ale noii doc
trine asiatice a președintelui 
S.U.A.

In ce privește primul o- 
blectlv, călătoria de 37 000 
mile întreprinsă de Agnew se 
adaugă Inițiativelor luate i'i 
ultima vreme de către preșe 
dinte în scopul unei extinderi 
a activității secundului său. 
Slnt citate în această privin
ță campaniile lansate le că
tre Agnew contra oponentf- 
lor Interni ai politicii vietna
meze a administrației, sau 
cele împotriva companiilor 
dc televiziune și a unora din 
■ziarele de prim rang, ca „New 
York Times’ și „Washington

CURT
STATELE UNITE au predat 

joi Libiei Centrul de telecomu
nicații deținut la baza aeriană 
Wheelus, de lingă Tripoli. Prin 
aceasta a fost încheiată a doua 
fază a retragerii trupelor ame
ricane din Libia. Guvernul 
S.U.A. a acceptat să evacueze 
baza aeriană Wheelus pînă la 
sfîrșilul lunii iunie, în virtutea 
unui acord încheiat la sfirșitul 
anului trecut cu guvernul Li
biei.

SENATORUL SOCIALIST Sal- 
vador Allende a fost desemnat 
candidai unic al partidelor de 
stingă din Chile pentru alege
rile prezidențiale ce vor avea 
loc în luna septembrie 1970.

Editura „Iskusstvo” din Moscova pregătește editarea 
unei lucrări in 40 de volume, intitulată „Cultura țărilor, 
popoarelor și veacurilor". Primul volum, care urmează să 
fie scos de sub tipar in 1972, este consacrat culturii Japo
niei medievale, iar autorul textelor este cunoscutul orienta
list sovietic Nikolai Konrad. In același an, vor fi terminate 
volumele cuprinzînd istoria culturii antichității, culturii 
vechii Indii și Mongoliei.

I Mică revoluție la Hollywood \
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Industria cinematografică 
americană este in prezent in 
plină prefacere. Principalele 
companii anunfă pierderi fi
nanciare importante și schim
bări în efectivele conducerii. 
In același timp, onorariile 
astronomice ale superslaru- 
rilor și salariile celorlalți an- 
gajafi, de la scenariști și 
oină la timplori sînt reduse 
drastic. Referindu-se la aces
te schimbări, revista „Show 
business"-ului, „Variety", dez
văluie că actori și actrițe 
care nu mal departe decît 
anul trecut primeau un mili
on de dolari de film sînt ne- 
voițj să accepte reduceri atît 
de mari, Incit agenții lor re
fuză să le dezvăluie.

Un alt aspect al schimbă
rilor petrecute actualmente 
la Hollywood: listele anuale 
ale celor mal productivi (din 
punctul de vedere al încasă
rilor), zece actori sînt in 
continuă schimbare, iiecare

an aducînd dispariția unor 
vedete, altădată unanim apre
ciate. Acest „sic transit gloria 
mundi", care in anii trecufi 
a văzut prăbușirea unui 
William Holden sau Tony 
Curtis, a exclus in acest an 
din „primii zece" pe ac tri fa 
Julie Andrews.

Ce a provocat aceste im
portante schimbări ? Răspun
sul săptămînaiului „Variety" 
este pe cit de categoric, pe 
atit de concis: tinerelul. Să
lile cinematografelor ameri
cane sini frecventate în pre
zent în primul rind de „kids“. 
Si gusturile puștilor diferă 
destul de mult astăzi de ce
le ale cinefililor unui trecut 
nu prea îndepărtat. Aceștia 
din urmă preferă acum să se 
instaleze comod în iafa tele
vizoarelor și să revadă fil
mele care i-au îneîntat nu 
de mult: sentimentale, cu un 
grad de violentă mai redus 
și complet lipsite de erotism.

Judecata, pe cit de nemi
loasă pe atît de capricioasă, 
a consumatorului de film în 
Occident obligă pe producă
tori să renunfe la monștrii sa
cri de odinioară. A fost ast
fel posibil ca un necunoscut 
ca Dustin Hoffman să aducă 
(cu „The Graduale") produ
cătorului Joe Levine benefi
cii enorme, succesul de casă 
al filmului menfinîndu-se 
ciuda tuturor 
Situaf ia s-a
Hollywood în așa măsură în 
momentul de ' 
producător care posedă un 
bun scenariu caută un actor 
necunoscut care să întruchi
peze pe erou. Sqccesul re
centei ecranizări, semnală de 
Franco Zefirelli, șl interpre
tată de tineri sub 16 ani a 
celebrei „Romeo și Julleta" 
ilustrează deplin aceste ten- 
dlnfe.

în
anticipărilor, 

schimbat la

fafă, incit un
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PREMIERUL BRITANIC Ha
rold Wilson va sosi duminică 
la Ottawa, în cadrul unei vizi
te oficiale de două zile, la invi
tația primului ministru cana
dian, Pierre Elliott Trudeau. In 
cursul întrevederilor dintre 
Wilson și Trudeau vor fi abor
date, după cum transmite a- 
genția A.P., probleme priviifd 
securitatea europeană, relațiile 
Est-Vest, dezarmarea, atitudinea 
Canadei față de N.A.T.O., pre
cum și probleme de interes co
mun, inclusiv eventuala intrare 
a Marii Britanii în Piața comu
nă.•

NUMĂRUL ȘOMERILOR BRI
TANICI este în creștere. Po
trivit unor date oficiale numă
rul persoanelor fără lucru a 
atins cifra de 628 594, ceea ce 
reprezintă 2,7 la sută din tota
lul forței de muncă. Este cel 
mai mare număr de șomeri în
registrat în această Iară în ul
timii 2 ani.
@

MINISTRUL DE EXTERNE al 
Republicii Populare Congo (Braz
zaville), Auxence Ikonga, a de
clarat că țara sa este gata să 
studieze problema normalizării 
relațiilor cu Republica Demo
cratică Congo (Kinshasa). El a 
menționat, totodată, că guvernul 
de la Brazzaville salută hotă- 
rirea statului Congo (Kinshasa) 
de a restabili legăturile tele
grafice și telefonice- dintre cele 
două țări.

O
UN GRUP DE EXPERȚ1 ai 

Comisiei economice O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Orient 
(E.C.A.F.E.). precum și din li
nele țări care nu fac parte din 
acest organism, s-au întîlnit la 
Delhi, pentru a analiza detaliile 
proiectului unei căi ferate, cu 
o lungime totală de 14 550 de 
km, care ar urma să lege por- 
tul Singapore de Europa.

TREI GANGSTERI au furat 
joi suma de 100 000 dolari din- 
tr-un birou al Uniunii de cre
dit, situat în clădirea Ministe
rului Comerțului S.U.A., la o 
foarte mică distanță de Casa 
Albă. Suma mare de bani fura
tă este explicată prin faptul că 
joi era zi de plată pentru func
ționarii tuturor agențiilor fede
rale din Washington.

POLIȚIA CIPRIOTA a desco
perit într-o pădure din apro
pierea localității Lefka o mare 
cantitate de dinamita și muni
ții. Potrivit informațiilor publi
cate de presa cipriotă, depozitul 
cuprinde 13 cutii de dinamită, 
5 000 de cartușe de carabină, 
grenade dc mină și aproximativ 
30 000 de fitile detonatoare.

<8
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Revista „Aviation week and Space technology" a dez
văluit că trupele americane aflate în Vietnamul de sud 
folosesc bombe ghidate cu laser în atacurile împotriva for
țelor patriotice sud-vietnameze. Dezvăluirile revistei con
firmă acuzațiile formulate anterior împotriva Pentagonului.

Faimoasa lege în vigoare 
în statul Mississippi care in
terzice predarea în școli a te
oriei evoluției speciilor a for
mat obiectul unor dezbateri 
in Camera Reprezentanților 
care au amintit de „celebrul 
proces al maimuțelor". Parti
zanii acestei legi au invocat 
ca argumente citate biblice 
cu privire la originea omului, 
combătind cu vehemență 
„ateii", care susțin că omul 
se trage din maimuță.

REPREZENTANȚII PERMA
NENT! LA O.N.U. ai Iordaniei 
și Israelului au adresat scrisori 
președintelui Consiliului de Se
curitate în legătură cu ciocni
rile ce au avut loc la 19 și 20 
ianuarie a.c. între trupele ce
lor două țări.

Reprezentantul Iordaniei, Mu
hammad El Farra, arată în scri
soarea sa că forțele armate is- 
raeliene au întreprins un atac 
asupra teritoriului țării sale. 
Luptele angajate, precizează El 
Farra, au durat șase ore.

La rîndul său, reprezentantul 
Israelului, Yosef Tekoah, de
clară că trupele israeliene au 
atacat regiunea iordaniană Sail 
„din considerente de securitate", 
ca urmare a celor 23 de atacuri 
declanșate în ultima lună din 
această zonă de forțele armate 
iordaniene.

JENO FOCK, PREȘEDINTE
LE GUVERNULUI REVOLU
ȚIONAR MUNCITORESC ȚĂ
RĂNESC UNGAR, l-a primit 
pe Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice, care se află în R.P. 
Ungară pentru a semna acordul 
cu privire la schimbul de măr
furi dintre cele două țări pe 
anul 1970.

EXAMENELE MEDICALE la 
care au fost supuși cosmonauții 
sovietici participant la experi
mentul comun „Soiuz-6”, „So- 
iuz-7" și „Soiuz-8” din 11—18 
octombrie 1969 nu au eviden
țiat nici un fel de perturbații 
în sănătatea membrilor echipa
jelor, 
skaia 
șapte

GOSPODINELE DIN MAS
SACHUSETTS ar putea fi obli
gate de lege sâ gătească trei 
mese pe zi soților lor și să spele 
în mod mult mai regulat decit 
pînă acum rufele dacă Comite
tul juridic va aviza favorabil un 
proiect ce f-a fost înaintat în a- 
cest sens. Proiectul a fost elabo
rat de un electrician... căsătorit, 
avînd patru copii. El a fost 
înaintat Comitetului de Paul 
Cavanaugh, membru al Camerei 
Reprezentanților al statului 
Massachusetts din partea cir
cumscripției electorale în care 
locuiește ., nemulțumitul soț.

®
INTR-O CUV1NTARE ROSTI

TA LA ..FRANCO-BRITISH- SO
CIETY", ................
francez, ---- --
care se află în vizită la Lon
dra, a declarat că Franța este 
do acord cu intrarea Angliei în 
Piața comună. Aderarea unor 
noi slate la C.E.E., a precizat 
Schumann, necesită însă înde
plinirea a trei condiții. In pri
mul rînd, trebuie ca țările can
didate să accepte prevederile 
Tratatului de la Roma. De ase
menea, ele trebuie să fie de a- 
cord cu hotărîrile luate după 
intrarea în vigoare a acestui 
tratat.

ministrul de externe 
Maurice Schumann,

relatează ziarul „Medițin- 
Gazeta", In prezent, cei 
cosmonauți se simt bine.

ZIARUL „LE MONDE" infor
mează că tînărul pictor portu
ghez Jose Pons Queiroz da 
Cruzeiro, lider al Frontului pa
triotic pentru eliberarea națio
nală a fost predat poliției din 
Lisabona la 12 ianuarie, după 
ce ispășise la închisoarea Ca
ceres din Spania o condamnare 
de un an și trei luni.

COMITETUL PERMANENT 
DE COORDONARE ȘI DE INI
ȚIATIVA AL CONFEDERAȚI
EI GENERALE A MUNCII din 
Franța și C.G.I.L. din Italia, re
unit zilele acestea la Bruxelles, 
a examinat situația economică 
și dezvoltarea luptelor sociale 
din cele șase țări membre ale 
Pieței comune în cursul anului 
trecut. In declarația dată pu
blicității se subliniază că în 
1969 aceste lupte au întărit po
zițiile oamenilor muncii care 
resping din ce in ce mai mult 
consecințele socialo negative 
ale procesului accelerat de con
centrare monopolistă.

CURT

Post", învinuite, acestea din 
urmă, de a nu oieri publicu
lui american decit o versiune 
a evenimentelor sistematic os
tilă președintelui. Acest e- 
fori de sporire a responsabi
lităților vicepreședintelui nu 
a reușit, încă, se parc, să în
lăture complet imaginea — 
nu întru totul favorabilă — 
lăsată de Agnew în Drimele 
momente după instalarea la 
Casa Albă.

Cit privește al doilea o- 
biecliv al turneului, și anu
me convingerea partenerilor 
asiatici de oportunitatea noii 
doctrine, care a fost de loot 
ini/iată de fostul președinte 
Lyndon Johnson, rezervele 
manifestate de tarile asiatice, 
puse în evidentă cu ocazia 
turneului efectuat in urmă cu 
șase luni de președintele a- 
merican, nu au fost sDUlbera- 
te.

Practic, „noua" doctrină pre
vede crearea unui bloc al 
țârilor asiatice, la care S.U.A. 
să nu participe direct. Sche
letul militar al noii alianțe 
ar urma să fie furnizat de 
Indonezia, Tailanda, Coreea 
de sud și Australia, Japonia 
urmind să îndeplinească ro
lul de principal sprijin eco
nomic. Cu alte cuvinte, se 
urmărește transierarea către 
unele fărl asiatice a eforturi
lor necesitate de menținerea 
influentei S.U.A in această 
zonă, de a substitui o domi
nație directă printr-una indi
rectă. In principal, se urmă
rește ca retragerea unor tru
pe americane să tie sincroni
zată cu intensificarea consi
derabilă a - eforturilor în do
meniul militar ale fiecăruia 
din statele avute în vedere. 
Ce sorfi de reușită poale a- 
vea o astfel de acțiune și cit 
de eficace va fi o demons
trează unele încercări pre
cedente. Se știe că participa
rea directă la războiul din 
Vietnam a unora din statele 
asiatice a fost obflnută în 
schimbul unor ajutoare, a 
căror importantă a stupeliat 
opinia publică americană. Nu
mai creditele acordate Tai- 
landei în aranjamentele spe
ciale încheiate au atins ci
fra de un miliard de dolari.

c. tintea

In iiecare zi, agențiile străi
ne de presă transmit știri din
tre cele mai senzaționale, dez
văluind noi acțiuni ale ban
delor de gangsteri. In S.U.A. 
ele au început să intre în 
conflict direct chiar cu unele 
autorități locale. In Italia, 
unde lumea interlopă a creat 
vestita Mafie ce a depășit ul
terior granițele țării, a fost

Erau bogați, redutabili și 
chiar celebri. Timp de 30 de 
ană vestitul clan Guărini con
dusese cele mai ilicite afaceri 
care s-au angajat vreodată în 
marele port mediteranean — 
Marsilia. Acum nu mai sini ni
mic. Din boxa acuzaților de la 
Palatul de Justiție din Paris, 
Barthelemy și Pascal Guerini 
(singurii supraviețuitori din cei 
cinci frați) încearcă să joace 
ultima carte negind asasinarea, 
la 22 iulie 1967, în apropiere de 
La Ciolat, a tinărului spărgă
tor Claude Mondroyan, in \ir_— 
tă de 24 de ani. 

nevoie de hotărîrea parlamen
tarilor pentru a se angaja 
toate forjele în lupta împo
triva acesteia. In Franfa a fost 
dezvăluit recent cazul Guerini 
care se află ia ora actuală 
în dezbaterile justiției din 
Paris, lată care a fost firul 
ce a condus la descoperirea 
acestui clan:

Secvențe de 
„film polițist"

23 IUNIE 1967. La ora patru 
după-masa, Antoine Guârini, în 
virstă de 65 de acni, proprietar 
a numeroase baruri și hoteluri 
din Marsilia, este doborît cu 
focuri de armă, dc doi necu
noscut!.

4 IULIE. Doi răufăcători, Ma
nez Tirazona, supranumit Luis, 
și Claude Mondroyan pătrund 
în casa văduvei lui Antoine și-i 
fură cinci bijuterii in valoare 
de 38 000 de dolari.

7 IULIE. Prin intermediul

Clanul Guerini pe banca acuzaților
proprietarului unui bar din 
Cannet, Marcel Fillot, Luis li 
restituie lui Francois Guerini 
parte de bijuterii pe care șl-o 
însușise după care fuge în Spa
nia.

10 IULIE. Mondroyan restituie 
și el partea lui. Oficial, biju
teriile au fost găsite în fundul 
grădinii.

20 IULIE. Barthâlemy (pore
clit Memă) și Pascal Guărini se 
întorc din Golful Juan unde se sta
biliseră după moartea fratelui 
lor. Kapikian (omul la care fu
seseră depozitate bijuteriile îna
inte de a fi fost restituite) și 
Fillot stabilesc o nouă intîlni- 
re cu Mondroyan.

22 IULIE. Pe la ora 10 noap
tea, la Cap Canaille, situat in
tre Cassis și La Ciolat, un cu
plu de îndrăgostiți se izbesc de 

trupul încă sîngerind al lui 
Mondroyan. în buzunarul a- 
cestuia găsesc niște acte, cinci 
bijuterii și un cartonaș prove
nind de Ia barul din Cannet. A 
doua zi, prietena lui Mondro
yan, Janine Prillard dezvăluie 
în fața poliției povestea cu 
restituirea bijuteriilor împărtă- 
șindu-șl totodată bănuiala că 
s-ar putea să fie vorba de o 
răzbunare a clanului Guârini.

La interogatoriu, Fillot măr
turisește că la ora 20,45 în ziua 
crimei, M6m6 și-a făcut apariția 
la barul amintit într-un Mer
cedes gri, însoțit fiind de fra
tele său Pascal, precum și de 
alți doi bărbați, Dominique Poll 
și Henri Rossi. In seara aceea, 
afirmă Fillot, M6me ar fi între
bat de Mondroyan. Pe baza de
clarațiilor lui Fillot, concluziile 

primilor anchetatori sînt urmă
toarele : închipuindu-.și că Mon
droyan a fost dirijat de asasi
nii iui Antoine, frații Guărini 
au vrut să curețe în mod spec
taculos această dublă înfrun
tare. Și și-au executat victima 
între orele 21,30 și 21,50.

4. AUGUST. M6m6 este sur
prins cu cinci dintre acolițil 
săi, toți purtînd arme asupra 
lor, în plin consiliu de război. 
Francois care se ascunsese in 
Corsica este capturat o lună 
mai tîrziu, dar moare în închi
soare in urma unui atac de 
cord. Pascal, care reușise și el 
să fugă,, este prins după șase 
luni la domiciliul său din Res- 
tllude. Nici unul nu vrea să 
recunoască că ar fi participat 
la expediția de pedepsire, pre- 
tinzind că la ora crimei s-ar 

fi aflat într-un restaurant din 
Vechiul Port și mai ales că o 
dată bijuteriile restituite n-ar 
mai fi avut nici un motiv să se 
răzbune pe Mondroyan, argu
ment cu atît mai convingător 
cu cit M6m6 reușește să-șl 
strîngă 16 martori in favoarea 
alibiului lor, iar Fillot retrac
tează cele afirmate în momen
tul descoperirii victimei.

Proces în jurul unei ore 
și 40 de minute

La 5 ianuarie se deschide pro
cesul fraților Guârini și a celor 
trei complici ai lor. Meme a 
lipsit intr-adevăr o oră și 40 
de minute. A fost suficient acest 
timp pentru a lua victima de 
la barul din Cannet, a o duce 

la 43 kilometri depărtare după 
care trebuia să urmeze tortu
rarea și executarea ei și re
venirea la Vechiul Port? Apă
rarea care reunește 20 dintre 
cei mai celebri membri al ba
roului francez contestă această 
posibilitate. Din mai multe mo
tive :

a) Mămâ își vîndu-se Mer- 
cedesul gri cu zece zile înain
te de escapada la Cap Canail
le (unde fusese găsită victima). 
Deci n-a putut să apară la bar 
într-un Mercedes gri.

b) Dacă ar fi fost amestecat 
în această afacere este puțin 
probabil că ar fi lăsat corpul 
victimei la marginea falezei.

c) Bijuteriile din buzunarul 
lui Mondroyan proveneau de la 
un alt furt.

d) Nu este exclus ca in spa 
iele acestui asasinat să se as
cundă de fapt (ceea ce este cel 
mai plauzibil) o dispută mai 
crîncenă între două bande din
tre care cea necunoscută să fi 
încercat să lichideze pe această 
cale ultimele exemplare ale 
bandei Guărini (respectiv frații 
Bartheldmy și Pascal).

Sfîrșit cu anticipație
Pe măsură ce trece timpul, 

procesul înaintează tot mai 
greu, suferind impasuri dintre 
cele mai neprevăzute. Vineri 9 
ianuarie, el a fost întrerupt, 
pentru două zile, medicii cons- 
tatînd o înrăutățire a sănătății 
fraților Guârini. Cert este că, la 
ora actuală, Parisul trăiește cel 
mai mare proces al unei bande 
de gangsteri care s-a desfășurat 
vreodată de la ultimul război 
mondial. La 5 ianuarie la Pala
tul de justiție s-a deschis ulti
ma filă din existența întunecată 
a clanului Guerini. La încheie
rea procesului vor fi executate 
două condamnări: prima a fost 
deja pronunțată de magistralii 
marsiliezi — închisoare pe trei 
ani pentru M6m6 asupra că
ruia au fost găsite arme prohi
bite în momentul arestării (de 
altfel acesta a mai fost arestat 
o dată in 1963 pentru „arbitra
rea unei afaceri cu droguri), 
iar cea de-a doua — pedeapsa 
capitală pentru asasinul sau a- 
sasinii lui Claude Mondroyau.

Eugenia CRISTEA
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