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LUCRĂRILE DE DESCHIDERE
SI PREGĂTIRE -
factor important 

in sporirea 
nroducțici de cărbune

In realizarea producției ne 
cărbune, o importanță deose
bită revine executării la timp 
a lucrărilor miniere de deschi
dere și pregătire, pentru a asi
gura capacitățile de producție 
necesare, continuitate și ritmi
citate în procesul de extracție. 
De asemenea, aceste lucrări in- 
fluentînd intr-o măsură apre
ciabilă indicatorii tehnico-eco- 
nomici ai minelor, rezultă că 
trebuie să li se acorde o aten
ție sporită.

Ținînd cont de cele arătate, 
elît la nivelul conducerii ex
ploatărilor cit și la nivelul con
ducerii Centralei cărbunelui Pe
troșani există o preocupare per
manentă privind proiectarea cit 
mai rațională a acestora în așa 
fel ca volumul specific privind 
lucrările de deschidere și de 
pregătire să fie minim. în urma 
soluțiilor aplicate — adoptarea 
lor fiind favorizată și de extin
derea mecanizării — volumul 
specific de pregătiri a scăzut 
an de an, ajungînd la 7,55 
m/1 000 tone rezervă pregătită 
în anul 1969. față de 10,68 me
tri la 1 000 tone rezervă pregă
tită. cît s-a realizat în anul 
1965

pe lingă acest aspect pozitiv 
trebuie să arătăm că la unele 
exploatări miniere (E.M. Aninoa- 
sa, E.M. Vulcan. E.M. Lonea) 
fn anumite perioade din cursul 
anului 1969 a existat tendința 
de a nu nlasa la timp lucrările 
de pregătire programate, ceea 
ce — împreună cu unele defi
ciente organizatorice în execu
tarea lucrărilor — s-a repercu
tat în nerealizarea indicelui de 
normalitate a rezervelor de 
cărbune prevăzut pentru sfîrși- 
ti’l anului 1969 De aici rezultă 
că, o dată stabilit programul 
lucrărilor de deschidere și pre
gătire, trebuie să urmărim în
deaproape executarea întocmai 
a acestuia.

Concentrarea producției, creș
terea vitezelor de avansare în 
abataje, impun executarea lu
crărilor de pregătire si deschi
dere în ritm corespunzător pen
tru a se putea asigura continui
tatea producției. In acest scop 
se prevede creșterea randamen-

Cu planul lunar 
îndeplinit:

PAROȘENI : In atelierul de reparat aparate de măsură termice. Ion Stern

In pagina 
a 2-a: CADRAN ECONOMIC

IOAN KORMOCZKY 
inginer șef. 

Centrala cărbunelui Petroșani

tclor la executarea acestor lu
crări, ceea ce se realizează în 
primul rînd pe seama extinderii 
mecanizării operațiilor care ne
cesită un consum relativ mare 
de muncă cum ar li încărca
rea sterilului sau cărbunelui 
(care ocupa peste '20 la suta 
din fondul de timp al unui ci
clu) și perfecționarea perforă
rii și mecanizării tăierii. Gra
dul de mecanizare al încărcă
rii sterilului și cărbunelui în 
qalerii în anul 1970 trebuie să 
atingă astfel un nivel de 54 la 
suta fată de 25,4 la sută rea
lizat în anul 1969.

Un factor important ce con
tribuie la creșterea gradului de 
mecanizare este utilizarea in
tensiva a parcului de mașini de 
încărcat, utilizare care va tre
bui să atingă in acest an un 
nivel de cel puțin 23 mc mate
rial încărcat pe mașină și zi. 
Timpul de staționare pentru re
vizii și reparații al mașinilor 
de încărcat va trebui redus de 
așa manieră' ineît gradul de 
fdosire extensivă a acestor u- 
tilaje să crească de la 63,1 la 
sută cît a fost realizat în 1969 
la 70 la sută in 1970.

In vederea mecanizării com
plexe a operațiilor de tăiere și 
încărcare în subteran, în acest 
an se extinde folosirea combi
nelor de înaintare în galeriile 
din cărbune, in prezent există 
in dotarea exploatărilor Uricani, 
Lupeni și Paroșeni trei aseme
nea combine și se prevede a- 
chiziționarea tot în 1970 a încă 
două pentru mina Vulcan. La 
lucrările miniere în cărbune 
unde sînt sau urmează a fi uti
lizate aceste combine se preco
nizează realizarea unei viteze de 
avansare de cel puțin 150 nil/ 
lună.

Pentru creșterea simțitoare a 
vitezelor de perforare a gău

Colectivul ae muncă al carierei de calcar Banița ne anun
ță realizarea sarcinilor planului de stat pe luna în curs, fapt 
petrecut în data de 19. Planul intern al unității, mai mare cu 
4 000 de tone, a fost îndeplinit în seara zilei de 23 februarie, 
ceea ce înseamnă o depășire a producției fizice cu 30,2 la 
sută Sporul la producția globală atinge 12 000 lei.

La obținerea acestor bune rezultate a contribuit întreg co
lectivul. Mențiuni speciale se cuvin, totuși, schimbului condus 
de Gheorghe Ardeleanu, minerilor Grigore Dănilă, Tănase 
Bile și Vosile Șchiopii, de la partea minieră și echipelor con
duse de lăcătușii losif Demeni și losif Siickeș, din sectorul 
electromecanic, care au asigurat tot timpul o funcționare nor
mală a instalațiilor și utilajelor din dotare.

Mai pot fi amintiți aici, pentru aportul -lor deosebit, șoferii 
Tiberiu Romanescu, Andrei Stoica, Ion Vladislav și mecanicul 
de locomotivă Nicolae Achim.

rilor de pușcare se vor folosi 
instalații perfecționate la exe
cuția unor lucrări miniere în 
steril (mina Livezcni) caro ne
cesită o urgență deosebită.

Aplicarea măsurilor tehnice 
și tehnologice preconizate im
pune in același timp și îmbu
nătățirea, respectiv adaptarea 
la noua situație a organizării 
muncii la lucrările miniere de 
deschidere și pregătire.

In această direcție este ne
cesar sa se stabilească și să 
se asigure la nivel de exploata
re plasarea efectivelor, cores
punzător cu dotarea locului de 
muncă în vederea folosirii a- 
cestora în mod rational. Trebuie 
să se acorde toată atenția ins
truirii personalului care lucrea
ză cu utilajele respective, iar 
aprovizionarea locurilor de mun
că să se facă în mod ritmic cu 
cele necesare. Avînd în vedere 
complexitatea problemelor re
zultate din extinderea mecani
zării și a necesității concentră
rii producției, organizarea lu
crului la aceste locuri de mun
că trebuie să se facă pe baza 
unor programe judicios stabilite, 
în așa fel incit fiecare membru 
din echipă să aibă sarcini pre
cis trasate, iar procesele de 
muncă din cadrul ciclului ș3 
fie coordonate în timp.

Măsurile tehnico-orqanizalori- 
ce aplicate trebuie să ducă la 
o creștere substanțială a viteze
lor de avansare față de cele 
realizate în anul 1969, în așa 
fel ca fiecare brigadă să obțină 
cel puțin un spor de 20 la su
lă.

Efortul făcut de partid și gu
vern pentru ridicarea nivelului 
de trai al salariaților din indus
tria minieră, prin aplicarea de 
Ia 1 ianuarie a.c. a sistemului 
îmbunătățit de salarizare și ma
jorare a salariilor a creat un 
elan suplimentar în activitatea 
colectivelor de muncă de la mi
nele Văii Jiului, ceea ce cons
tituie o garanție în realizarea 
programului stabilit de dezvol
tare a capacităților de produc
ție și realizorea sarcinilor la 
extracția cărbunelui.

ILa rafinăria Telcajcn a fost 
aplicată, la scară industrială, 
I tehnologia de fabricare a u- 

leiurilor aditivate pentru au- 
Itoturismul „Dacia 1100“, co

respunzătoare prescripțiunilor 
I tehnice'cerute de buna func

ționare a mașinii. Acestea — 
ca și o serie de alte derivate 

I petrolifere ce au la bază teh
nologiile elaborate de Insti- 

I tutui de cercetări și proiec-

inlocuicsc cu succes produ
sele similare de import.

9

La Uzina mecanică din Cu- 
gir se află în diferite stadii, 
de asimilare 15 tipodinicn- 
siunj noi de cuplaje și pla
touri electromagnetice desti
nate echipării mașinilor-unel- 
te de fabricație românească.

Specialiștii Șantierului na
val din Brăila au elaborat 
tehnologiile de fabricație 
pentru trei noi categorii de 
nave ce fac parte din pro
ducția anului acesta. Planul 
prevede construirea unor șle
puri de 1 500 tone, a unei 
serii de ceamuri de 500 tone 
și a șlepurilor împingătoarc 
de 1 640 C.P. Alte proiecte 
privesc construcția unor na
ve de pescuit destinate ex
portului.

— AGERPRES —
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privind încheierea de contracte 
în activitatea de cercetare științifică

Consiliul de Miniștri a emis 
o hotărîre privind aplicarea 
sistemului contractual în acti
vitatea de cercetare științifică.

Hotărîrca statuează cadrul le
gal de încheiere a contractelor 
in ydomeniu] cercetării științi
fice și prevede măsuri menite 
să asigure o reglementare uni
tară a obligațiilor șj drepturi
lor care revin unităților execu
tante si celor beneficiare.

In hotărîre se arată că Aca
demia Republicii Socialiste Ro
mânia și academiile de știin
țe cu unități de cercetare în 
subordine, precum și unele u- 
nități de cercetare din cadrul 
organelor centrale funcționează 
în regim economic. Pentru fi
nanțarea unor cheltuieli care 
depășesc veniturile realizate din 
contractele de cercetare, acestea 
pot primi dotații de la buge
tul de stat. îndeosebi pentru 
teme de cercetare care prezintă 
importanță pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării.

Urmărind o împletire judi
cioasă a cerințelor de dezvol
tare a bazei tehnico-materiale 
a unităților, cu cointeresarea 
personalului acestora la solu
ționarea cit mai operativă și cu 
rezultate scontate a obligațiilor 
asumate prin contract, hotărî
rca stabilește sistemul de îm
părțire a beneficiilor realizate 
din contractele de cercetare. 
Astfel, beneficiile se reparti
zează și se folosesc pentru văr-

„Perinița 
mea“

Acesta este titlul specta
colelor de cîntece și dansuri 
populare pe care le va pre
zenta, în Petroșani, Ansam
blul folcloric „Perinița" al 
municipiului București. In 
program : soliști instrumen
tali și soliștii vocali Lucre
tia Ciobanu, Ana Bălăci, Ște- 
fania Rareș, Eugenia Ticu și 
Aurel loniță ; conducerea mu
zicală — Ștefan Octavian 
Ciutac, regia artistică Bițu 
I'ălticineanu.

Spectacolele vor avea loc 
Ia Casa de cultură. în 2 mar
tie, la orele 17 și 20.

Avanpremieră
| Ieri, în sala clubului Pe- 

■Irila a avut loc repetiția ge
nerală a piesei de teatru „în
cotro?", comedie în trei acte 
și cinci tablouri de Otto Saf- 
raneck. Piesa este interpreta
tă de un entuziast colectiv 
de cadre didactice care o vor 
prezenta în cadrul concursu
lui bienal al teatrului de ama
tori.

..Festivalul Teatrului școlar44
Consiliul municipal Petroșani al Organizației pionierilor a programat pentru dumi

nică 1 martie a.c. în sala Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani, începind cu orele 
9,30, „Festivalul teatrului școlar", faza pe municipiu. Vor participa 12 echipe de teatru din 
școlile Văii Jiului.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

săminte la bugetul statului, pen
tru fondul de rezervă și de 
dezvoltare a bazei materiale 
proprii a unității, pentru acor
darea de gratificații și pre
mii personalului din activita
tea de cercetare și pentru alte 
destinații.

In scopul aplicării prevederi
lor Legii privind organizarea 
activității de cercetare științi
fică in Republica Socialistă 
România, hotărîrea prevede că 
ministerele și celelalte organe 
centrale trebuie să întreprindă 
măsuri pentru valorificarea in 
practică a rezultatelor obținute 
in termen de cel mult trei luni 
de la recepționarea lucrărilor 
de. cercetare. Tn cazurile în ca
re valorificarea rezultatelor 
cercetării necesită executarea de 
investiții sau alte lucrări pre
gătitoare, beneficiarul oslo o- 
bligat ca împrr"nă cu organul 
ierarhic super să ia măsuri 
corespunzătoare pentru începe
rea acestor lucrări. In cazul 
in caro se constată că cerceta
rea științifică nu a dat rezul
tatele prevăzute în contract, 
sau nu a fost aplicată, provo- 
cînd pagube economiei națio
nale. se va institui o comisie 
de analiză care va stabili mă
rimea pagubelor, persoanele vi
novate .și modalitățile de recu
perare a daunelor. De aseme
nea, pentru neexecutaroa obli
gațiilor stabilite prin contract 
se vor plăti penalități.

(Agerpres)

„Minutul acuză, 
minutul felicită"

■ Alaltăieri dupâ-amiază la E. M. Dilja a avut loc o
® interesantă dezbatere organizată de comisia economică a 
j Comitetului municipal Petroșani al U.T.C. cu tema „Minutul 
j acuză, minutul felicită". La dezbatere au participat uteciști 
. din organizațiile E. M. Dilja și invitați din partea condu-

— cerii administrative a minei și s-au discutat probleme pri- 
g vind disciplina în producție în rîndul tinerilor.

Căminul 
a fost mobilat

Terminat de constructori <i recepționai, căminul cu 300 de 
locuri al salariaților nefamiliști de la E.M. Dilja a fost dat in folo
sință. Pentru dotarea lui au frst aduse 58 mese, 231 scaune, 301 
dormeze, 316 perne, 400 fete do pernă, 400 cearceafuri pentru pat 
și alte 400 pentru pături. Aici mai există 138 dulapuri confecționate 
în zid.

Stilpii de meta! înșiruit! 
într-o aliniere pericc- 
lă, cu brafele desfășu

rate larg spre soare, par niș
te copaci subțirei și zvelți care 
tinjesc după venirea primă
verii. Sosirea anotimpului 
călduros nu-i va îmbrăca in
să în frunză ci le va aduce 
o altă podoabă : sticla. Man
tia ei transparentă va acoperi 
totul, capturjnd un erlmpei 
de vară pe care nu-i va mai 
elibera niciodată. In împă
răția ei, cloroiila va deveni 
atoislăplnltoarc, tot timpul 
anului, sfidînd vitregiile vre
mii de alară. Ceea ce pe deo
parte seamănă cu o tindru 
pădure, organizată pe parce
le, este de fapt un complex

de sere aflate in construc
ție.

Realizarea acestui impor
tant obiectiv în valoare de 
50 milioane lei, amplasai Un
gă șoseaua care duce de la 
Deva la Simeria, pe terenul 
C.A.P. Sintandrei, este rodul 
colaborării și Intralulordrir 
fructuoase a 22 do coopera
tive agricole de producție din

Acum o săplămlnă, grupele 
miniere de la E.M. Vulcan 
conduse de Gheorghe Purda 
șl Ion liurlacu au început lu
crările de pregăllre a straiu
lui 13. din blocul (), partea 
estică, intre orizonturile 550 
șl 590, în scopul punerii in 
funcțiune a două abataje fron
tale. A lost stabilit un pro
gram special nenlru realiza
rea unor avansări de 100 
metri pe lună, ceea ce permi
te să se sconteze pe Ini rar ea 
in exploatare a noilor capa 
cllăji cu 20 de zile înainte ae 
termenul planiiical. Se stu
diază condițiile de upllcare a 
susținerii metalice in viitoa
rele abataie penhu înclinări 
cuprinse intre 30 și 35 grade

In... pauza 
de masă

Conducerea T.A.P.L. Petro
șani a luat în ultimul timp o 
măsură care are... trecere: 
extinderea desfacerii prin vîn- 
zători ambulanți a unor pro
duse alimentare (plăcinte cal
de, pateuri, saleuri, etc.) in 
incinta unor instituții și între
prinderi din oraș, în timpul 
pauzei de masă a salariaților. 
E o măsură care, perfecțio
nată — în funcție de cerin
țele consumatorilor — va du
ce la avantaje reciproce cum- 
părător-vinzator.

Stand
de verificare 

a stîlpilor 
hidraulici

In cadrul atelierului meca
nic de la mina Lonea II a 
luat ființă un stand de veri
ficare a stîlpilor G.S.K. ce 
urmează a fi introduși in 
mină. Spre a avea o supra
față de contact mai mare, la 
talpa stîlpilor a fost sudat 
un inel, iar la partea superi
oară s-a mărit deschiderea 
între știfturile de prindere a 
grinzilor Prin modificarea 
respectivă, cu stilpii G.S.K. 
se pot susține grinzile meta
lice de tip U.U.M.P.

ONO1U 

judelui Hunedoara. Menirea 
lui este de a asigura o mai 
bună aprovizionate cu legu
me a importantelor centre 
muncitorești din Hunedoara, 
Valea Jiului, Deva. Simeria și 
allele.

Al- BÂLGRADEAN

+ Continuare fn pag. a 3-a
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Ina. DUMITRU TURNĂ 
directorul Grupului de șantiere

Valon Jiului al T.C. Deva

In realizările oblînute de oa- 
monii muncii din Valea Jiului 
ir anul 1969 și-a adus coniri- 
fcuția și colectivul rupului de 
șantiere al Trustului dr con
st met ii Deva.

AstleL planul a Iod rali/al 
toii indicatorii, valoric și 

fizic: la productivitatea muncii 
(coto a ajuns la 69 201 lei/mun- 
cilnr depășind pe cei planifi
cată cu 5,27 ie sută). ciștiqul 
mediu (1 416 lei/muncilor, de
pășire de 1.35 la sulă): econo
mii la fondul de salarii, econo
mii Ta prețul de rost; 70 de 
apartamente predate peste plan.

Sarcinile anului 1970 sînt 
valoric sensibil egale cu cele 
din 1969. însă, datorită faptului 
că activitatea grupului s-a ?x- 
lins teritorial prin preluarea 
lucrărilor din zona orașului Hi- 
țeg - se pun prcblcme mai 
dificile în urmărirea și coordo
narea șantierelor (desfășurMe 
pc T21 km). Trebuie remarcat 
în același timp c& a crescut 
număr»/ apor/amen/e/or ce ur
mează a ii predate In 1 322 in 
municipiul Petroșani și la 70 în 
orașul Haleg.

Grupul urmează să mai exe- 
cwtc un liceu cu 16 săli de cla
să în Petroșani, hotelul de 'a 
Valea do Pești, relele de apă 
și canalizare, drumuri în toate 
localitățile Văii Jiului, lucrări 
la căminele si cantinele Cen
tralei cărbunelui Petroșani, lu
crări la Fabrica de conserve 
Hațeg, două dispensare veteri- 
r>n.n la Carmi?onnllKA ci AaTU.

pe lingă rezolvarea celor enu
merate mai sus, să pregătim 
oameni, să întocmim grafice 
co< ' donnloare de fabricare șl 
montare o panourilor și pTaii- 
șeelor, să aducem utilajele ne
cesare ș.a.

Se poate afirma că anul 1970 
pune probleme deosebite în 
toate direcțiile — valoric, fi
zic >i economic — și pentru a- 
ceasta este necesar să crcuscă 
nivelul de nrgani7are al liecâ- 
rui punct de lucru, să sporeas
că capacitatea organizatorică a 
fiecărui maistru și șei de for
mație. Cum sarcinile de plan 
prv\ ăd ca în trimestrul I să fie 
predate 167 apartamente, s-au 
luat măsuri de concentrare a 
efectivelor, de situare in prim 
plan a blocurilor ce trebuie pre
date. S-a reușit astfel ca la 
blocul A 3 din Lonea lucrările 
să fie devansate si recepționate 
cu circa 20 zile fală de qrafic.

Pentru toate celelalte blocuri 
ce se vor termina sn trimestrul 
1 — B 3 din Lonea, cu 30 apar
tamente. B2-2 cu 78 apartamente 
din Petroșani. D 1 cu 39 apar
tamente din Lupeni — s-au în
tocmit qrafice și s-au asigurat 
efectivele si materialele necesa
re. La toate aceste blocuri a 
fost executată racordarea la 
încălzirea centrală pentru asi
gurarea unor condiții optime 
de lucru muncitorilor.

O acțiune pe caro am lntre- 
prins-o în primele zile din luna 
februarie a fost extinderea ma
sivă a acordului global, total $/

Căldura pămTntului 
in procesele tehno

logice miniere
Sar anfii sovietici au stabilit 

posibilitatea folosirii căldurii 
pămintului in procesele teh
nologice ale producției minie
re din zonele veșnic înghe
țate situate in nord-cstul 
I.R.S.S. Astfel, anumite sis
teme terniocirculante vor pu
tea fi utilizate cu o eficiență 
tehnico economică corespunză
toare, pentru dezghețarea hi
draulică a nisipurilor aurifere.

Buldozer — amfibie
Firma Komatsu Manufac

turing Co Ltd (Japonia) a a- 
daptat buldozerul Komatsu 
Model I) 125 pentru a lucra 
sub un strat de apă cu gro
simea de 3 metri, acolo unde 
alte utilaje nu pot fi folosite. 
Motorul buldozerului are o 
putere de 230 C.l* și este co
mandat de la distanță — pină 
la 100 metri — prin radio.

J Dotată cu utilaje moderne. 
Ai echipată cu mijloace de sus- 

«H? ținere de înaltă tehnicitate, 
Xj; exploatarea minieră Paro- 

. ’•£ șeni întrunește în prezent

Cel mai lung trans
portor din lume...

—se găsește in SALA. și de 
servește transportul cărbune
lui do la mina Putnam I» 
punctul de expediere u pro
ducției. Productivitatea trans
portorului este de 1 200 to- 
ne/oră, lungimea de 8 700 m.

elaborat un dispozitiv de con
trol continuu al întinderii ca
blurilor la puț care, in cazul 
depășirii valorilor admisibile 
ale forțelor de întindere, de
cuplează automat mașina de 
extracție. Dispozitivul este al
cătuit dintr-un dinamomefru 
cu traducătoare și se montea
ză in locul de renzim at mo- 
letei.

TEHNICA NOUĂ ÎN LUME
lățimea benzii dp 1 067 mm. 
iar viteza de 3,3 ni sec. Ca
blurile purtătoare i»l<* bonzii 
au un diametru de 38 mm. 
Puterea celor două motoare 
de acționare însumează 900 
l<W.

Dispozitiv de control 
al mașinilor 
de extracție

Firma Essener S(. Ileinkoh- 
len bergwcrkc Ag (R.F.G.) a

toate condițiile unei mine de 
prim rang unde producția de 
cărbune și productivitatea 
muncii ating de pe acum 
creșteri ‘le performanță.

CRITERII TEHNICO ECONOMICE DE CARE TREBUIE ȚINUT SEAMA 
PENTRU EXPLOATAREA RAȚIONALA A STUPILOR HIDRAULICE

Larga răspîndire a stîlpilor H'b IT 1 EH 1 T A I duce la dezorganizarea sus-
hidraulici pentru susținerea /l i< I A B ținerii, pierderea^ stabilități^ e>

Rachetă 
pentru forări

Inginerul sovietic M. Țifc- 
rov este autorul unei rachete 
capabile să foreze în solurile 
obișnuite găuri, la <> viteză 
de 4 m sec.

■lefurile de gaze incandes
cente care țîșnesc din fantele 
unei camere de ardere ale a 
cestei rachete neobișnuite, la 
o presiune de pină la 2 500 al. 
pătrund in roca pe care o

despică in bucăți mari ce sini 
apoi fărimițate sub formă de 
detritus. Dispozitivului de să
pare i se imprimă o mișcare 
de rotație de către reacția je 
turilor gazoase din ajutaje 
speciale, corespunzătoare dia
metrului capului. Curentul as 
cendcnt de gaze scoate la su
prafață, prin spațiul inelar 
dintre gaura forată și sfredel. 
ca prin conducta unui trans 
porter pneumatic, roca slărî- 
mată rezultată.

Intr-o cursă. racheta lui 
Țiferov poate parcurge 3.5 
hm, ceea ce constituie un vis 
pentru mecanismele moderne 
cele mai perfecte. Costul pe 
metru forat es(« și el fantas 
tic de ieftin, fiind do 40 de 
ori mai mic docil în condi
țiile <lo forare de astăzi.

Racheta lui Țiferov prezintă 
interes pentru forarea sonde
lor superadinci. Sîredelul lui 
Țiferov nu are nevoie de sus
pensie cu cablu, fiind înlo
cuit;'» de forța de reacție. A- 
ccasta menține instrumentul 
in poziția de lucru și. la ne
voie. il scoate din sondă.

I N V I Z O R
Același cui al iui Pepelea: vagoanele!

Printr-un telefon primit la 
redacție intr-una din zilele 
trecute, conducerea minei Lu
nea ne-a sesizat, vădit, alar
mată, cu minerii de aici sint 
din nou puși în situația de 
u pusta pilula amară a con
secinței lipsei de vagoane

lor la preparai ie. S-a pier
dut din timpul de muncă e- 
chivalentul a aproape cinci 
schimburi in care se puteau 
extrage cel puțin 5 000 tone 
de cărbune. Minerii se in- 
i > eabă îngrijorați: ce vom 
ciștiga stind pe cărbune ?
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CUPOLA
0 SOLUȚII 

PENTRU
URBANISMUL
VIITORULUI

Cei cc on avut prilejul să 
se plimbe pe sub manie arca
de acoperite cu sliclfi, cum sint 
cele din Milano, cunosc avan
tajele străzilor acoperite, dea
supra . ârora se află restau
rante și se organizează expo
ziții. Păstrind in minte a-'cas- 
tă imagine. ar h lesne de în
chipuit cum ar arăta un oraș 
acoperit cu o cupolă uriașă. In 
mrv ferestrele ar putea rămi- 
ne deschise In lot cursul anu
lui și în ale cărui grădini flo
rile ar putea crește într-o at
mosferă purificată de praful

Aș mai aven șl alte argu
mente convingătoare In favoa
rea oralelor acoperite cu ase
menea cupole. De pildă, nu e- 
xistă o metodă prin care îă se 
irosească mai multă energie 
pentru încălzire și răcire dech 
sistemul folosit la New York 
și alte oiașc ale lumii cu nu
meroasele lor zgirie-nori. O 
cupolă deasupra cartierului

Manhattan ar reduce de cinci
zeci de ori pierderile de ener
gie. Ar fl suficientă. în acest 
6ens. o emisferă cu diametrul 
de 3 200 m și înălțimea cen
trului de I 600 m.

In multe orașe mari, prin
tre care și New York, în tim
pul ploilor apa se S'-urge do 
pe i lădiri pe străzi, apoi In 
•anale și se amestecă cu a- 
pele reziduale. Și cu toate că 
asupra ace? tor orașe se abat, 
in timpul vei ii. ploi torențiale, 
majoritatea suferă de o lipsă 
acută de apă. Cupolele do dea
supra orașelor ar permite ca 
apa. provenită din zăpezi și 
ploi, să se scurgă prin tuburi 
speciale în canalele colectoare, 
i-c s-ar afla la baza emisfere
lor, fără • să se amestece cu 
impuritățile străzilor și eu a- 
pcle reziduale. De aici, ap/» ar 
fi condusă în rezon oare do a- 

< iimulare speciale. N-ar exista 
o problemă în ce plivește înăl
țimea cupolelor, care ar putea

Perspectivele anului 2000
fi făcută suficient de mare pen
tru ca gravitația terestră /fi 
acționeze ca o pompă, orien- 
tlnd apa spre rezervoarele de 
acumulare. In același timp, a- 
cestra ar împiedica vicierea 
aerului cu vapori si fum.

Calculele efectuate in vede
rea construirii unei asemenea 
cupole deasupra cartierului 
Manhattan arată că unele cle
mente de construcție ar fi In
vizibile chiar de la distanța de 
30 m. materialul folosit fiind 
unul transparent — sticlă alu- 
minizată, armată cu sîrmă

O asemenea cupolă de pro
tecție ar elimina toate zgomo
tele avioanelor cu reacție care 
zboară deasupra orașului.

Intrucît trei sferturi din pla
neta noastră reprezintă apă, 
s-a pus de mult problema fo-

losirii acestor întinderi apa
rent neloLUibile, în scopuri ur
banistice. Nu peste multă vre
me vor apare pe oceane orașe 
plutitoare atît de puțin distan
țate Incit să se poală ajunge 
de la unul la altul cu cele mai 
simple ambarcațiuni. Vom auzi 
în curînd de orașe sferice în
chise, orașe subterane, orașe 
suspendate in aer, orașe cos
mice ele.

Dar înainte de a realiza a- 
somenea visuri va fi necesar 
să se studieze aspectele comu
nicațiilor interurbane și Inter
naționale, inclusiv cele aerie
ne, de care se va ține scamă, 
în primul rînd. în momentul 
proiectării viitoarelor orașe.

Art. Buckminster FULLER
(După „Thirek")

CF-I DE FACET ?
Mai mulți locatari din car

tierul Aeroport ne scriu des
pre neajunsurile pe care le in- 
timpină zilnic din lipsa apei 
calde. ..Orarul stabilit dc m>- 
cinția de locatari — rezultă din 
scrisoare — prevede furnir.u ea 
apei calde de două ori pe săp- 
tămînă ceea ce e insuficient) 
adică. marți, între orele 9—11 
și sîmbătă între orele 16—18. 
Chiar așa fiind, la etajele Ill

și IV nu am primit apă caldă 
în tot timpul iernii, fapt ce 
ne determină să apelăm la 
serviciile băii comunale din 
localitate Insă, dacă no adresăm 
după orele de program la cen
trala termică, cu 5 lei ciști- 
găm bunăvoința fochistului 
care ne asigură apă caldă și 
peste program, și chiar Ia 
clajcle superioare*.

Din scrisoare se desprind 
două aspecte. Locatarii solicită

ca, deoarece la etajele superi
oare nu li se furnizează apă 
caldă, să fie scutiți de taxa 
respectivă. Dar. paradoxal, ac
ceptă să plătească aceeași taxă 
(chiar mai „scumpă") fochis
tului. Deși comitetul asociației 
de locatari are cunoștință de 
faptul că furnizarea apei calde 
o singură dată pe săptămină 
după-amiaza, nu satisface ce
rințele locatarilor, nu sint 
luate măsuri pentru schimba
rea orarului.

Ce-i do făcut ?
I. M.

Răspundem 
cititorilor

Blocuri turn pe strada

Vasilc Roaită din

Petroșani

,,Ceasul" I.G.L-ului și lifturile
1... 2 3... 4... 5... 6... 7...

P 9 10... 11... 12... 13... 14...
S5._ 16... Etajul I... 1... 2... și 
ațs mai departe pînă la 16 
Hcptc și ajungi la etajul II. 
Și. totuși, am noroc, că stau 
la etajul VI. Pe cei de la X îi 
pJing de milă nu alta, 176 de 
treme urcă sau coboară într-o 
frtagură ..manșă".

Eu cel puțin m-am săturat. 
Nu știu ce-or fi făcînd cei mai 
In virstă. (O bunică am auzit 
că a stat mai mult de o săp
tămină numai în apartament, 
cind s-a defectat liftul. Cc

faci, bătrinoțile). O fi
bună „mișcarea" asta. per
pc-dis. la care ne supune
X G.L.-U1 pe cei care locuim
fo blocul 11 de pe strada

Vasilc Roaită din Petroșani 
dar nici chiar să se prelun
gească atit... supliciul !

Pe la începutul lunii în care 
ne aflăm, fixată pe ușa me
talică de la ascensor, ne-a în
tâmpinat zîmbăreț o tăbliță 
care anunța că liftul e în re
vizie. „Ee. ce-o să mai funcțio
neze el. liftul, după revizie. 
Ceas !* — ne gîndeam noi lo
catarii în ritmul bocăniturilor 
pașilor ce-i purtam in susul 
și-n josul scării.

S-a terminat și revizia, nu 
de mult. După revizie, liftul 
a funcționat într-adevăr cîtcva 
zile cum trebuie dar de trei- 
patru zile stă... ceas! Și-acum, 
iar urcăm, tot cu picioarele 
noastre sărăcuțele, etajele (mă 
mir că nu se aude la I.G.I.. 
după cum se gifiie la blocul 
nr. 11 cind se urcă, mai ales

după cc se trece „bariera" eta
jului V).

Să tot fi la I.G.L., dom ic ! 
Stai o săptămină. două, revi- 
zuiești, repari la ascensoare, 
bănuții de salariu iți vin 
(ceas !) în buzunar și pe urmă 
nu te mai doare capul (chit 
că ești electrician, lăcătuș, mai
stru ori...): lifturile — că sint 
mai multe — pot ele să stea și 
locatarii să circule de-a-n pi
cioarele ■

De cind cu lifturile astea... 
statice e semn că nu prea 
funcționează ceva «rotițe* ale... 
„ceasului" I.G.L.-ului. Trebuie 
să vedem ce au : ori sint in 
plus, ori sint... ruginite. Să 
fio, in orice caz. revizuite, ca 
să meargă (ceas !) si ..ceasul" 
T.G.L.-ului și lifturile.

0 C. Modilcă. Uricani : 
Conform instrucțiunilor de 
acordare a alocației de căr
bune, drepturile acordate de 
C.C.P. unui salariat nu sint 
transmisibile. Coi care vor 
înstrăina bonuri de cărbune 
vor fi sancționați cu pier
derea dreptului de alocație 
pe timp de un an de zile. 
Nu avem cunoștință de apro
bările la care vă referiți.

9 Aurel Nica, Lupeni: 
Vă comunicăm că prevede
rile Hotăririi Consiliului de 
Miniștri la care vă referiți 
în scrisoarea adresată ziaru
lui. se aplică numai salaria- 
ților din unitățile Ministeru
lui Minelor.

• Irina Nemeth, Vulcan: 
Inspectoratul școlar al jude
țului Hunedoara comunică 
redacției că dispoziția dv. 
de salarizare, emisă sub nr. 
9 268, a fost expediată Gră
diniței de copii Vulcan, cu 
adresa nr. 3 561 din 16 fe
bruarie a.c.

$tnn|a și-a rclnal
In vederea reînceperii cam

pionatului diviziei B de volei, 
echipa Știința Petroșani și-a 
reluat cu' intensitate antrena
mentele. iplc au ajuns în faza 
meciurilor’ de verificare, dînd 
posibilitatea antrenorului Ero- 
nim Ceacu să se orienteze asu
pra „șeasc'-lui dc bază cu care 
va= aborda campionatul. Sim- 
bătă după-amiază și duminică 
dimineața, în sala de sport a 
I.M.P., Știința a susținut două 
meciuri amicale în compania 
formației Metalul Hunedoara.

Ambele întâlniri au fost deo
sebit de utile pentru cele două 
formații, scoțînd în evidență 
stadiul lor de pregătire cu pu
țin timp înaintea reluării cam
pionatului.

zXntrcnorul Eronim Ceacu- a 
urmărit îndeosebi funcționarea 
blocajului, lovitura dc atac 
dreaptă și pe diagonală, ser
viciul plutitor, dublarea atacu
lui, preluarea de sus și mișca
rea în linia a doua. Deși lip
sită de aportul a irei titulari 
(Albu, Stăncscu, Sălăjan), dar

Adunările anuale ale asociafiilor
sportive

M. PAUL
In perioada 24 februarie — 20 martie a.c. au loc în toate în

treprinderile și instituțiile municipiului nostru adunările anuale de 
dări de seamă ale consiliilor asociațiilor sportive. Cu acest pri-

pregătirea
cu un Comarnițchi care a ju
cat ireproșabil, echipa petroșâ- 
neană a cîștigat primul meci 
fără să piardă vreun set. Cea 
de-a doua întîlnire a revenit 
voleibaliștilor hunedoreni care 
uu cîștigat la capătul a 5 se
turi deosebit de spectaculoase.

Tn general, s-a jucat bine, 
in ambele meciuri, toți jucătorii 
petroșăneni întrebuințați vă
dind multă poftă de joc, lă- 
sind să se întrevadă compor
tări bune în retur. Rămîne ca 
acest lucru să-l confirme în 
ziua de 1 martie, cind Știința 
va întîlni acasă, în prima par
tidă oficială a returului. pe 
Politehnica Iași, ocupanta lo
cului secund în scria a TT-a a 
campionatului diviziei B.

Vasile ZARCULEA

La cinema

„CULTURAL"

Lupeni:

„Paradisul 
îndrăgos- 
titilor“

lej, va fl analizată activitatea desfășurată de organele sportive 
din întreprinderi .și instituții pe anul 1969. se vor aproba princi
palele documente ale activității sportive pe anul 1970: calenda
rul sportiv și planul de venituri și cheltuieli. In urma dărilor de 
seamă prezentate și a discuțiilor purtate se vor stabili măsuri con
crete și eficiente în direcția impulsionării activității de educație 
fizică șj,,sport în întreprinderi si instituții, în direcția îmbunătățirii 
rezultafel’or în ramurile sportive de performantă

Comitetele sindicatelor au datoria să pregătească și să desfă
șoare cu răspundere aceste analize anuale care nu trebuie con
fundate cu analizele echipelor compeliționale și în special cu ale 
acelora de fotbal. Ele trebuie axate pe analizarea stilului și meto
delor de muncă ale asociațiilor sportive, ale birourilor secțiilor pe 
ramuri de sport, pe dezvoltarea In viitor a mișcării sportive de 
masă în Valea Jiului.

Adunările anuale de dări de seamă ale asociațiilor sportive 
constituie un moment important de adoptare a unor măsuri con
crete de mobilizare a maselor la mișcarea sportivă — izvor de să
nătate

Aurel SLABII

Pronosticul nostru 
la concursul

PRONOSPORT nr.9
«lin 1 tnariie 1970

Bologna — Milan X
Brescia — Palermo 1
Cagliari — Napoli 1
Internazionale — Juventus 1 
Lazio — Roma X
Sampdoria — Bari 1
Torino — Fiorentina 2
Verona — Lanerossi X
Catania — Ternana 1
Foggia — Monza 1
Livorno — Atalanta X
Mantova — Reqgina 1
Varese — Modena 1

Cazul este mai complex
In numărul 6 312 din 13 februarie, reclamam 

cazul lui Edubrd Timiș din Petrila care, deși 
pensionat de invaliditate, abuzează de alcool, 
nu-și face datoria în serviciu etc. Ni se scrie 
de la comisia medicală de expertiză a capaci
tății de muncă, că tînărul Eduard (27 de ani) 
a fost pensionat în urma unul accident la

ochi. Abuzul de alcool nu numai că nu-i este 
indicat dar constituie un factor predispozant 
pentru alte accidentări, chiar mai grave. Crne-I 
ajută la locul dc muncă să nu se mai acciden
teze ? Cine-1 acceptă în stare de ebrietate la 
serviciu ?

La Sînfandrei
Urmate din pag I

Începute in luna oc'onibrfe 
a anului trecut, lucrările a- 
vansează intr-un ritm ranid. 
Pînă in iulie a.c., 7 sere, in- 
sumind 12 ha, var trebui să 
lie terminate pentru a intra 
in producție. Prin eforturile 
'•usținute ale constructorilor, 
trei dintre acestea vor oulea 
ti exploatate cu solarii încă 
de la începutul primăx erii. 
Anul viitor suprafața amena- 
lată va spori cu încă 8 ha, 
nreconizlndu-se o extindere 
si mai mare a ei in viitor.

După cum r,e-a inlnriral 
ing. IOAN BlRĂU, șeful com
plexului, producția sc vn 
realiza în două cicluri echi
valente cu cele două iumd- 
'âți ale anului: în ciclul in
ii i vor li cultivate tomate, 
castraveți și ardei iar in ci
clul următor numai lomalc. 
P.ficacitalea economică a se
relor nu poate ii misă In în
doială. Pe un hectar de gră
dină — a subliniat ing. 1b- 
riîu — se obține o producție 
de roșii de circa !g
Pe o supraloță identică in 
seră se vo recolta Intr-un an 
100 000 kg adică de ocsfc trei 
ori mai mult. I.a castrai eți 
nroducția anuală va fi și mai 
more • 200 000 kg la hectar. 
După previziunile specialiști
lor, numai de pe cefe 12 ha 
care se amenajează In pre
zent se va obține o recoltă 
anuală în valoare de 15 mi
lioane lei — ceea ce nermi'e 
ca rambursarea investiției să 
sc poală tace intr-un ter
men relativ scurt.

In pofida primei impresii, 
ceea ce reține atenția este 
complexitatea acestui obiec
tiv. Fl nu este como'is doar 
din sere — cum s-nr crede 
— ci este dotat cu nume
roase corpuri anexe care con
cură Io octivilotea de produc
ție și imprimă muncii un 
pronunțat caracter științiiie. 
In primul rînd trebuie amin
tită centrala termică, a că
rei vâslă rețea de artere sub

terane asigură încălzirea se
relor, menținind în permanen
ță temperatura serii sub a- 
coperișul de sticlă. Există a- 
poi o hală pentru sortarea ș/ 
ambalarea produselor, in care 
iele în halate albe vor lua 
în miini fiecare roșie, cas
travecior și ardei pentru a nu 
ajunge nici unul vătămat in 
sacoșa cumpărătorului. In ca
drul complexului se mui află 
o magazie lito-sani'.ară pentru 
tratamentele clinice aplicate 
plantelor și cil*' a șoproane 
în care se vor face ameste
curile de piimînt după rețete 
judicios stabilite. Un labora
tor tip. dotat special pentru 
sere, va permite desfășurarea 
unei intense activități de col
ectare Ineepind cu dozarea 
rațională a îngrășămintelor 
chimice și pînă la descoperi
rea mijloacelor celor mai a- 
decvate și elicierte de com
batere a bolilor și dăunători
lor. Tot lui îi re\ ine sarcina 
de a efectua analizi ane1 și 
chiar a produselor. S-rele vor 
‘I dotate, de asemenea, cu 
'racloare speciale, treze pen
tru pregătirea soiului com- 
olete tio sterilizare a acestuia, 
aparatai pentru tratamentele 
chimice si multe altele.

Totul poartă aici amprenta 
ultimelor cuceriri ale științei 
si tehnicii, fransfnrmînd mi
lenara muncă a păm'mluhii 
într-o activitate științifică s, 
pasionantă, scoasă definii iv
de sub capriciile naturii. Ca 
în orice întreprindere indus
trială, indiferent dacă plouă 
sau e secetă, dacă ba' •dnluri 
pustiitoare sau viscolește iar 
na, roșiile \ or crește și se 
vor rumeni nestînjenit r sl la 
data fixată vor urma drumul 
pieței. Fste încă o do- add 
iortei omului de stăpîni’e a 
naturii.

După cum am eveni
mentul nu se vn situa depar
te fn timp: primele cantități 
de legume produse in serele 
de la Sînlandrei vor putea li 
consumate chiar în curs'd a- 
cestui an.

Pentru o sută de metri 
înaintare pe lună

Dezvoltarea de viitor a minei Lonea pune în mod imperios 
problema creșterii vitezei de înaintare. Pe baza unor studii s-a 
întocmit o ciclogramă in care se prevede ca la galeria direc
țională din culcușul straiului 3, zona II, orizontul 530, să se 
obțină o viteză de înaintare de 100 metri pe lună. încredința
rea lucrărilor experimentatei brigăzi conduse de minerul Du
mitru Costinaș, masurile tehnico-organizatorice preconizate dau 
certitudinea realizării acestui obiectiv.

Ștefan NAGY 
corespondent

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Omul cu ordin de re

partiție (23—25 februarie); Republica : Discuție bărbătească 
(23—25 februarie): LONEA — Minerul : împușcături sub 
spinzurătoare; ANINOASA : Eclipsa (24—25 februarie); 
\ I I.CAN ; Înțeleptul de pe muntele blestemat (23—25 fe
bruarie); LLiPENI — Cultural: Paradisul indrăgostiților 
(23—25 februarie); Muncitoresc: La est de Eden (24—25 
februarie).

18,00 Deschiderea emisiunii : 
Lumea copiiloT — Albu
mul „Familiei năzdră
vane*.

18,30 Totul ciută. Fluierele: 
tihnea, fluierul moldo
venesc, cavalul dobro
gean.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Actualitatea In econo

mie.

19.30 Preludiu la a Ill-a ediție 
„Cerbul de aur* Brașov 
Rom «'mia.

19,55 Evocări — 6 martie
1945.

20.15 Arte plastice — Premiile 
Uniunii Artiștilor Plas
tici pentru anul 1969.

20.25 Microavanpremieră.

20.30 Telecinemateca — „Mo
delul* — film.

22.25 Telejurnalul de noapte.

22,35 Salonul literar al televi
ziunii.

23.15 închiderea emisiunii.

Tragedia

Mîine dimineață vei 
vedea,

în Ludwigstrasse...
în aceeași noapte, într-o

cameră dosnică din strada 
Franz Joseph nr. 13, studenta 
Sophie Scholl îl așteaptă, de 
mai multe ore, pe fratele ei, 
Hans. Spre ziuă, tresare. Au
de voci, pași pe coridor. A- 
poi ială-i pe toți in lața ei, 
rlzînd ca ștrengarii după o 
poznă : Hans Scholl și prie
tenii săi, Willi Grai și Ale
xander Schmorell. „Avem o 
surpriză pentru line, îi spune 
Hans. Miine dimineață vei 
vedea, in Ludwigstrasse...*.

Dimineața, Sophie, împinsă 
de nerăbdare, se duce la uni
versitate mai devreme decît 
de obicei. Pe Ludwigstrasse, 
în lața unei coloane de afi
șa j, o mulțime îngrămădită 
pe care polițiștii căutau să o 
împrăștie. Sophie poale citi 
parola, scrisă cu vopsea \ er- 
de de a curmezișul afișelor: 
JOS I1ITLFRI La o sută de 
metri mai departe, la porta
lul universității, altă mulți
me. Două lemei în halate cau
tă sa înlăture în giabă, cu 
nisip și perii, o uită parolă : 
LIBERTATE I — și alături o 
svastică, pe care pensula a 
baral-o cu vopsea verde.

In această dimineață, pre
tutindeni in oraș, lumea ce

se îndrepta spre lucru puica 
citi aceleași cuvinte : la Tea
trul Național, la Ministerul 
Economiei, in strada Ame- 
lien...

Stare de alarmă la cartierul 
general al Gestapoului. Sint 
organizate patrule speciale, tn 
lața principalelor clădiri sint 
postați polițiști. Studenții hil- 
leriști sint mobilizați pentru 
patrule de noapte. Dar lotul 
este inutil. In noaptea de 8 
spre 9. in noaptea de 14 spre 
15 februarie, lozincile în ver
de apar din nou, in 70 de 
puncte ale orașului. Mai 
mult: în cabinele telelonice, 
automobilele parcate, coridoa
rele de intrare ale caselor, 
cutiile poștale, sint găsite 
1 300 de manifeste multipli
cate la șapirograf: „Hitler nu 
poale ciștiga războiul — îl 
poate doar prelungi... Ce fa
ce poporul german 7 El nu 
vede și nu aude. El urmează 
orbește pe cei ce îl înșeală, 
pînă la pierzanie... Germani I 
Vreți să răminem pentru tot
deauna un popor urît și re
pudiat de lumea întreagă ?

— Va urma —

JO< 26 FEBRUARIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 ;Muzica dimineții; 
6,0 -9,30 Muzică și actuali
tăți; 7 00 Radiojurnal; 9.30 
Odă limbii române: 10,10 
Curs de limba rusă; 10.30 
Parada instrumentelor de 
muzică ușoară; 11,15 Din ță
rile socialiste: 12,00 Recital 
de opciă: 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre

tul preferat; 13,00 Radiojur
nal;, 13,22 Muzică ușoară; 
14,00 Caleidoscop muzical; 
14,40 Radio publicitate; 15.00 
Ateneu; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Cintă Aurelia Fătu-Ră- 
duțu; 17,05 Antena tineretu
lui; 17,30 Album de muzică 
populară; 18.10 Orizont știin
țific; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19.00 Gazeta ra
dio; l.p.30 Săptămină unui 
meloman: 20,05 Tableta do 
scară; 20,15 — 365 do cîntece;
20.20 Arghezian,^ 20.2.') Zece 
melodii preferate: 21.30 Mo
ment poetic: 21.35 Solistul se
rii — Charles Trend; 22,45 
Muzică ușoară: 23.10 .Intil- 
nire u cumpozilorul Vasile 
Vesclovski; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

IOAN 
CRAINIC
In ziua de 23 februarie a.c., 

a decedat, după o lungă și 
gr«a suferința, loan Crainic, 
tovarăș cu o bogată activitate 
profesională și obștc/iscă in 
cadrul municipiului Petroșani, 

înmoripinlarea va avea loc 
in ziua de 25 februarie, ore
le 16.

UN GRUP 
DE TOVARĂȘI

Căciula 
paznicului

Un control efectuat de or
ganele de miliție în noaplea 
de 13 spre 14 februarie, la 
sistemele de pază contrac
tuală, a găsit mai mulți paz
nici în... ofsaid. Pe unul «lisă 
nu l-a găsit de loc. Matei S’- 
miona, căci el era absentul, 
avea litigii serioase cu un ce
tățean. Din bălaia lor. pazni
cul Simiona ieșise fără baston 
și căciulă, lată rum își fură 
unii singuri căciula...

O melodie...
„Bună scara, păsărele, 
Rațe, găini și curcani, 
Am venii cu sarsanaua 
Să vă cumpăr Iară bani'. 
Așa obișnuia să le cînle 

păsărilor cunoscutul infractor 
Andrei Stancu din f’etroșani. 
Dar melodia lut sftrșea întot
deauna la închisoare. Ultima 
dată a ieșit din pen’.tenriar, 
unde fusese tot pentru... găi
nării, în 14 decennrie 1969. 
După 11 zile de l'bertate a 
dat iar iama prin păsări. Și 
din nou melodia lui s-a sfîrșil 
la închisoare. Chestie de 
gust...

Preparat 
culinar 
original

Un original preparat culi
nar a fost servit in ziua de 
23 ianuarie a.c., între orele 
11 —13, la bufetul din oiața 
halelor Petroșani. In timp ce 
mai multe persoane serveau 
masa, era vineri — zi de tîrg 
—, meșterii sobari se aflau în 
exercițiul funcțiunii, trimițînd 
nori de praf spre farfuriile a- 
burinde și spre fripturile con
sumatorilor. în biroul său, 
responsabilul bufetului, Ghe- 
orghe Bercea. citea Impasibil 
presa. Dar acest articol nu 
apăruse încă.

Cu cîntec
După ce a consumat o 750 

litri de rom. Constantin Be- 
cheanu, mecanic la centrala 
termică care deservește tosta 
clădire a Consiliului popular 
municipal, a fost cuprins de 
o bucurie imensă. Ii mai tre
buia muzică. Ideea l-a venit 
repede. A mers la centrala 
termică de la muzeul mineri
tului, știind că prietenul lui 
de acolo are un pi-iip. Snre 
nenorocul lui, centrala m 
închisă. Dar spre norocul lui, 
avea niște chei care se po
triveau. A intrat în centrală, 
a forțat încuietorile unui du
lap. a luat picupul și cîteva 
obiecte și a dat să plece. La 
ieșire însă a fost somat de... 
păgubaș, care a transmis ca
zul organelor de miliție. A 
ieșit. într-adevăr, cu cîntec.

Cursă 
cu bucluc

Era recunoscut pentru ga
fele lui. Mai mici, mai mari, 
după împrejurări. Ultima n-a 
fost de loc mica, mai ales că 
a și eșuat. De fapt, asta era 
pasiunea lui Ion Nedea - 
mașinile. Văzînd autoturismul 
lui Petre Alexandru, parcat 
în fata propriei locuințe, Ne
dea s-a urcat la volan și a 
dat... motor. Cm<a lui a fost 
însă cu bucluc. Ea s-a ter
minat la miliție. Și tot aici 
a început alta.

Imprudență
Era trist, abătut atunci 

cind nu conducea mașina. Și, 
deși nu avea permis de con
ducere, urca to’-.iji la vclan 
cînd i se olerea o^azi-a Dar 
prudent, să nu ] „bage în 
seama* cumva miliția. Intr-o 
zi însă a uitat de prudență, 
a băut strașnic, s-a urcat la 
volan >i... dă-i cărbuni Cos- 
ticâ. Neavînd carnet, a dat în 
bară. Organele de miliție l-au 
depistat, iar instanța judecă
torească l-a condamnat pe 
Constantin Zapan din Petro
șani la 8 luni închisoare.

G. DINU
I. DURECl
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GENEVA 2-1. — Coresponden
tul Agerpres. II. Liman, trans
mite In ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva, șeful delegației 
poloneze. W. Natorf, n atraș 
atenția asupra faptului că plu
toniu! va deveni in curind un 
produs industrial și că trebuie 
să se ia măsuri pentru a-1 fo
losi in scopuri pașnice. In ace
iași sens, vorbitorul s-a refe
rit la metoda centrifugării ga
zoase. ce urmează a fi pusă in 
aplicare dc unele state vest- 
curopenc, și la necesitatea pre
zentării unor garanții adecvate 
sub egida A.T.E.A. El a abor
dat in continuare problema 
necesității adoptării dc măsuri 
pc plan regional pentru limi
tarea primejdiei conflictelor ar
mate și pentru întărirea secu
rității. El a insistat asupra a- 
plicării principiului renunțării 
la forță ca mijloc de garan
tare a securității europene și 
s-a pronunțat pentru interzi
cerea armelor chimice Și bac
teriologice, ca și împotriva mi
litarizării teritoriilor submarine.

In cuvîntul său, șeful delega
ției R.A.U., dr. Hussein Khal- 
iaf. a subliniat că tratativele 
cu privire la dezarmare nu 
trebuie considerate ca o con-

fiuntarc intre posesorii dc ar
me nucleare și cei care nu 
dispun de asemenea arme. El 
a apreciat că negocierile bila1- 
tcralc sovicto-amcricane nu 
trebuie izolate de tratativele 
care sc poartă in cadrul comi
tetului dc la Geneva, ci dim- 
potrixă. este necesară o coordo
nare intre ele. astfel incit să 
sc poată asigura 
cursei înarmărilor
strategico. Delegatul R.A.U. 
amintit rezoluția Adunării Gi 
ncrale a O.N.U. potrivit căreia 
programul „Deceniului dezvol
tării" ar putea beneficia mult 
dacă 1 
sumele

Șeful 
Ah med 
lat că

limitarea 
nuclearo 

a

S-ar afecta o parte din 
destinate înarmărilor, 

delegației marocane, 
Taibi Bcnhima. a ară- 
cursa înarmărilor con-

linuă. întocmai ca și experien
țele nucleare subterane ale că
ror rndiații constituie o reală 
primejdie pentru populația ci
vilă. Vorbitorul a insistat asu
pra urgenței interzicerii tutu
ror armelor de distrugere in 
masă, paralel cu luarea do mă
suri reale de dezarmare gene
rală și totală. Ocupindu-se de 
armele convenționale, el ii re
levat că acestea absorb sume 
uriașe și s-n raliat propuneri
lor cu privire la măsurile de 
control asupra comerțului cu 
arme. El a subliniat urgența 
dezarmării regionale, în con
textul dezarmării generale și 
totale, și a propus ca. în ca
drul „Deceniului dezarmării* 
să se elaboreze o Declarație u- 
niversală asupra dezarmării.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
înlr-un interviu acordat tri

misului special al ziarului bri
tanic „Time* *, 
al Iordaniei a abordat o 
de aspecte ale situației 
Orientul Apropiat.

Referin^u-se la acordul rea
lizat cu organizațiile palestinie
ne, Hussein a declarat că acesta 
a fost încheiat „pe principiul 
că legea și ordinea trebuie res
pectate in Iordania pentru a 
garanta securitatea cetățenilor 
în special in momentul în care 
țara face față unei înfruntări di
ficile pentru supraviețuirea ei". 
Regele iordanian a adăugat: 
„Noi am încercat să punem ca
păt tuturor neajunsurilor care 
existau in trecut și caro au 
generat actualele dificultăți. 
Acum, fiecare cunoaște limitele 
și responsabilitățile sale". El a 
afirmat că a primit sprijin din 
partea majorității covîrșitoare

'. regele Hussein 
serie 
din

palestiniene, 
sltualia din 

suveranul 
„așa 

nu

Amănunte in legătură cu
Exploziile de la bordul avioanelor

a organizațiilor 
Referi ndu-se la 
Orientul Apropiat, 
Iordaniei a apreciat că 
cum evoluează lucrurile, 
sintem foarte departe de o con
flagrație majoră și generală. 
Trebuie făcut ceva pentru a o 

dar, după părerea mea, 
marile puteri nu întreprind nl- 

“ Suveranul iordanian a 
criticat, îndeosebi, Statele Unite 
pentru orientarea politicii față de 
conflictul israelo-arab.

evita,

mic".

★
AMMAN 2-1 (Agerpres). — 

Comentind acordul intervenit 
duminică in capitala iordania
nă (și ale cărui detalii urmea
ză să rămină secrete). George 
Habash, conducătorul Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei. a menționat că acesta 
dă fedainilor „libertatea de ac
țiune pe teritoriul Iordaniei*. 
Pc dc altă parte, Naye’f Awat- 
meh, conducătorul Frontului 
popular democratic pentru eli
berarea Palestinei a precizat că

„textul comunicatului comun, 
dat ulterior publicității la Am
man, a fost singurul element 
concret asupra căruia cele 
două delegații au putut cădea 
de acord după două zile de ne
gocieri. In coca cc privește fon
dul problemei, a subliniat cl, 
fiecare parte a rămas pe po
zițiile ei, Iar acordul nu oferă 
soluția unui modus vivendi al 
forțelor palestiniene din Iorda
nia".

Referindu-sc la demisia ne
așteptată a generalului Moha
med Rassul el Keilanl, minis
trul dc interne al Iordaniei, a- 
gențiile dc presă menționează 
că aceasta a survenit in ca
drul unei reuniuni a Consiliu
lui dc Miniștri, menită să exa
mineze acordul încheiat intre 
oficialitățile țării și forțele pa
lestiniene. La negocierile caro 
s-au soldat cu încheierea aces
tui acord, precizează agenția 
U.P.I.. generalul Kellani. deși 
ministru dc interne, nu a par
ticipat.
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Pesle Hollywood s-a întins o umbră. Sunset Strip, 
bulevardul din inima acestei citadele, cu magazinele sale 
de lux, cu cele mai scumpe localuri de noapte, nu niai a 
este astăzi decit un loc de inlîlnirc pentru „hippies" din g 
America întreagă, o piață a hașișului, marijuanei, L.S.D.-ului, g 
un focar dc afaceri veroase, un centru de recrutare a uci- g| 
gașilor cu simbrie. Astăzi, cind unele vedete ale filmului m 
își mai fac apariția pc Sunset Strip, o fac numai pentru fl 
a-și procura droguri, și eventual cîțiva hippies care să le ■ 
animeze petrecerile, contra onorariu. Sunset Strip este B 
lumea din care provin și cei din „familia" lui Charles ■ 
Manson, arătarea cu barbă, plete și ochi de fiară rătăcită, ■ 
care se recomandă : .Eu. Hăpîn pe viață și pe moarte". ■

■

■

■
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Manson lucrează cu magne
tofonul ore intregi in biblio
teca închisorii, adună dale, 
compilează argumente și co
mentarii juridice, face do
sare... Un telefon public îi 
stă nelimitat la dispoziție 
El acordă interviuri și prin 
telefon. Ziarului californian 
„Independent Press-Tclc- 
gram" i-a declarat, printre al
tele ; „Am 30 dc martori 
care vor dovedi că nu am 
ucis pe nimeni".

Dar Manson primește și vi
zite particulare. Pînă acum, 
237 de persoane, majoritatea 
tinere fete, au venit sâ-l 
vadă pc .satana Manșon", 
să-i vorbească, să-1 admire. 
Dar Manson primește și 
respondență. Sute și mii 
fete de pe tot cuprinsul 
rii i-au trimis scrisori

După cum se știe, Manson 
și ucigașii in subordinele sale 
au fost arestați iar „familia" 
din Valea Morții a rămas 
fără șef. Cel caro, erijîn- 
du-se in „noul Christ", a 
atras in vizuina din Valea 
Morții o ceată dc tineri 
îndobitociți de droguri, pen
tru a propovădui cultul cri
mei și orgiei sub deviza „fie
care face cc vrea", sc află in 
închisoarea din Los Angeles. 
El nu a intirziat să trezească 
interesul, necuvenit, al zia
riștilor in goană după repor
taje senzaționale și bănoase.

Reporterii, care, după ce 
au trecut prin cele două porți 
controlate electronic ale în
chisorii, și-au putut croi ca
lea pînă la celula 14, cu 
geamuri incasabile, au găsit 
aici pc deținutul Nr. 273 803, 
un om pe cit dc puțintel la 
trup și decrepit, pe atît dc 
zîmbăreț și sigur pe sine. 
Cu bruma de luciditate pe 
care i-o conferă în închisoare 
lipsa drogurilor, el pregăteș
te terenul psihologic al apă
rării sale : „Prima mea crimă 
a fost că m-am născut fără 
tată, i-a spus unuia din re
porteri. Am avut dc-a face 
numai cu oameni răi. Oame
nii pe care îi întilnești in co
pilărie îți predestinează viața. 
Spune-i unui copil că e rău, 
și el va deveni rău. Spune-i 
ce nu trebuie să facă, și o 
va face. De aceea am crescut 
in institutele de corecție". 
Manson, care, din cei 3G de 
ani ai săi, 20 i-a petrecut 

g în închisori, adaugă : ..Este 
g poate mai bine că nu am 
g avut tată, căci un copil care
■ este protejat devine un papă-
■ lapte. Eu m-arn călit, am de- 
g venit dur". Dar face o gre-
■ șală de tactică : vorbește
■ uneori prea logic pentru ne-
■ bunul pc care vrea să-l
■ întruchipeze.
B Manson, care o dată cu în- 
B ceperea instrucției s-a pre-
■ zentat în fața judecătorului
■ cu aceleași plete călugărești, 
® dar cu barba dată jos, a ce- 
® rut eliberarea sa imediată,
■ dat fiind că acuzațiile cc i
■ se aduc ar fi „neconslituțio-
■ nale". Nimeni nu arc nici o
■ dovadă împotriva mea, spu- 
® ne Manson, care 
! totodată că pentru 
g Atkins și ceilalți 
g poate prezenta alibiuri care 
g exclud orice amestec al lor 
g în crimele comise. (Pe de 
g altă parte, în închisoarea în 
g care se află, Susan Atkins a 
g revenit asupra primei sale
□ versiuni, comercializată de 
S fotoreporterul american Schi-
□ ller, versiune după care 
0 Sharon Tate a fost ucisă de 
W Waston. Nu acesta, ci ea a 
® înjunghiat-o, cu propria mînă.

afirmă Atkins într-o scri
soare trimisă fostei sale to
varășe . de celulă. Ronnie 
Howard.

Manson se bucură de un 
regim special. ..Putem arun- 

H ca cheia celulei sale, căci cl 
g nu se află mai niciodată în 
3 ea“, s-a plins directorul în-
□ chisorii din Los Angeles unui
□ ziarist. Manson a obținut 
E dreptul de a circula liber în 
0 interiorul închisorii, fiind ur- 
3 mărit tot timpul dc doi po- 
E lițiști speciali — ceea ce 
S nu e o treabă ușoară. El a 
0 trasformat închisoarea într-un 
® oficiu juridic, în care lucrea- 
gj ză ca propriul său avocat, 
PJ căci, la qererca sa, a fost 
® autorizat să se apere singur 
g la proces. In fiecare zi,

Spre calea unității a
3„Coronado44 și „Caravelle44 

afla șl avionul Caravelle a) 
companiei „Austrian Airlines" 
in momentul exploziei bombei 
de la bordul său. Această con
statare, a adăugat ministrul, 
lasă să se creadă că In ambele 
cazuri a lost vorba de bombe 
cu detonator barometric. Bon
vin și-a exprimat convingerea 
că avionul elvețian șî cele 47 
de persoane care și-au pierdut 
viața au fost victime ale unui 
atentat criminal.

Pe de altă parte, se anunță 
din Bonn că autoritățile vest- 
germane au identificat pe cei 
doi bărbați care au depus la 
poșta din Frankfurt am Main 
coletul ce conținea bomba care 
a explodat în avionul Caravelle 
al companiei austriece. Sc știe 
că, printr-un miracol, pilotul 
acestui din urmă avion a reu
șit după explozie să readucă 
avionul la sol făia urmări grave.

Cei doi sînt Moussa Jawher 
și Soufian Kassoumi, din lorda-

Ministrul elvețian al transpor
turilor, Roger Bonvin, a decla
ra! luni scara că s-a stabilit 
că avionul Coronado al compa
niei „Swissair" a explodat la 
aceeași altitudine la caro se

nia, care 
Germaniei 
Ei nu au 
arestați.

Masuri

se aflau 
din luna 
pulul fi

in R.F. a 
februarie, 

deocamdată
maghrebiene

■
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Războiul uitat
Nimeni nu a propus încă la Washington ca războiul din 

Laos, prin analogie cu cel din Vietnam, să fie „laoțiani- 
zat". Războiul din Laos, se susține cu regularitate, nu este 
unul din cele in care trupele americane sini implicate. 
Aceasta dacă este exceptat numărul — necunoscut — al for
țelor „speciale0, misiunilor „civile", piloților și celorlalți, 
mulți, a căror ocupație este prezentată ca „inofensivă". in 
aceste zile, războiul din Laos a atins, din nou, unul din 
punctele de cotitură obișnuite, o dată cu luptele din Valea 
Ulcioarelor.

Valea Ulcioarelor a căzut sub controlul forțelor guver-

Din presa străină
namentalc in septembrie 1969, după o puternică ofensivă 
sprijinită de aviația americană. Forțele Pathet Lao, care au 
anunțat o contraofensivă destinată recuceririi zonei, și-au 
început atacurile acum două săptămini. Răspunsul ameri
can a constat in evacuarea celor 15 000 de. locuitori rămași 
in această zonă, care in ultimii 20 de ani a fost cimp de 
luptă, este adevărat cu intermitențe. Umil din argumente 
a fost că guvernul laoțian va fi întărit prin controlul asu
pra unei populații sporite ca număr. Un altul, că aviația 
americană nu va fi stinjenită in viitoarele operațiuni asupra 
zonei, după cucerirea ei eventuală de către forțele Pathet 
Lao.

Statele Unite par insă in prezent mult mai implicate 
in Laos dccit in trecut. Iar judecățile greșite americane au 
făcut ca acest război, care a produs numeroase pierderi in 
trecut, să fie in prezent din ce in ce mai distrugător, in 
ciuda faptului că obiectivele americane par chiar mai puțin 
realizabile aici decit in Vietnam. Oare nu există probleme 
care să poată fi abordate prin negocieri, in scopul revenirii 
la normal a situației din Laos — chiar dacă este vorba dc 
un război in care S.U.A. „nu sînt" oficial implicate ?

(„THE TIMES")
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ANGLIA : Tinărul american Link Baum de 21 de ani, 
pilot pe balon cu aer cald, va încerca să traverseze Canalul 
Mânecii cu balonul. Călătoria, apreciază el, va dura circa 
trei săptămini. Balonul confecționat din nailon este umplut 
cu aer cald generat prin arderea butanului. Are o nacelă 
complet închisă, asemănătoare unei capsule spațiale, făcuta 
din fibre de sticlă, cu un cordon de plutire in cazul in care 
e nevoit să se lase pe mare.

IN FOTO : Balonul intr-un zbor de încercare la Dun
stable, Anglia.

severe de securitate 
au fost luate la toate aeropor
turile importante din Europa 
occidentală. Opt societăți aeriene 
vest-europene își mențin hotări- 
rca de a nu transporta pentru 
moment mărfuri și colete poștale 
spre Israel. Alte două 
— „Air France" și 
(Olanda) — au anunțat 
marți transporturile-

Ministrul de externe israejian, 
Abba Eban, a criticat, intr-un 
interviu televizat, societățile a- 
eriene care refuză transportul 
măriurilor și coletelor în Israel, 
afirmind că acest lucru l-au 
mărit de fapt și teroriștii, 
astfel de atitudine, a spus 
nistrul israelian, ar putea 
mula și încuraja acțiunile 
riște.

societăți 
„K.L.M “ 
că reiau

ur-
O 

mi
st i-

lero-

— Corespondentul 
Benga, transmite : 
află în vizită ofi- 
Ayai, secretar de 
pe lingă | 
care ocupă 

funcția de ministru al 
lui.

Luind cuvîntul în 
unei conferințe de 
Chadly Ayai a trecut în 
succesele realizate de 
maghrebiene în domeniul 
laborării economice, subliniind 
că reuniunea de la Rabat a mi
niștrilor economiei din aceste 
țări, convocată pentru zilele 
de 11 și 12 martie va însemna 
„încă o etapă pe calea con
strucției Maghrebului".

Conferința economică maghre- 
biană de la Rabat va dezbate 
printre altele, un proiect de 
acord privind cooperarea inler-

ALGER
Agerpres, 
La Alger 
cială Chadly
stal tunisian 
ministru, si

24 
C. 
se

primul 
i șl 
planu-

cadrul 
presă, 

revistă 
țările 

co-

maqhrebiană, care, potrivit a- 
precierilor lui Chadly Ayai, 
„răspunde tuturor exigențelor 
și este rezultatul a numeroase 
studii și cercetări întreprinse 
de Comitetul permanent con
sultativ al Maghrebului. T~1 
este in același timp, un plan 
de activitate pentru viitor, des
tinat să realizeze progresiv 
și pe etape unitatea mâghrn- 
biană".

Făcînd și alte precizări 'n le
gătură cu proiectul de coope
rare intermaghrebian, secretarul 

cu

El

de stat tunisian a subliniat 
acesta „nu va prejudicia 
nimic dezvoltarea internă 
fiecărei țări interesate și 
prin suplețea lui va putea 
extins și asupra altor I 
nearabe din bazinul meditera- 
nian".

CURT
La mai puțin de 12 ore du

pă proclamarea republicii. 
Parlamentul Guyanei s-a reu
nit luni intr-o ședință ex
traordinară, pentru a desem
na pe primul președinte al 
noii republici. Forbes Burn
ham, primul ministru și li
derul partidului de guvernă- 
mînt — „Congresul național 
al poporului", l-a propus 
pentru funcția de șef al sta
tului pe Arthur Chung, ju
decător al Curții Supreme.

O PUTERNICĂ FURTUNĂ 
s-a abătut în ultimele’24'ae dre 
asupra țărmului răsăritean ai 
Insulei Madagascar (Republica 
Malgașă) din Oceanul Indian, 
în același timp, ploile torențiale 
au provocat inundații pe în
tinse suprafețe, cauzând daune 
considerabile 
cole.

culturilor agri
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dragoste... Este poate aspec
tul cei mai abject al „socie
tății de consum1 
admirație 
decădere

această 
pentru crimă și 

morală...
★

lui Manson de a 
punerea sa sub a- 
fost respinsă. To- 
rămas bine dispus.
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NAȚIONAL 
MEDICALE 

anunțat că expe-

LA MOSCOVA A SOSIT 
MARȚI, într-o vizită neoficială, 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen. La sosire, pe aero
port, el a fost întîmpinat de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi și alte per
soane oficiale sovietice.

CENTRUL 
CERCETĂRI 
CANADEI a 
riențele clinice efectuate timp 
de patru ani cu un dispozitiv 
de reducere a temperaturii cre
ierului sau a anumitor zone ale 
acestuia, oferă noi speranțe 
pentru prelungirea vieții celor 
ce suferă de tumori cerebrale 
sau trebuie să fie supuși unor 
intervenții chirurgicale com
plexe.

Războiul civil nigerian, care s-a încheiat la sfârșitul 
lunii trecute după 30 de luni de Ia începerea sa, a necesi
tat din partea autorităților federale investiții de peste 300 
milioane lire nigeriene (aproximativ 375 milioane lire ster
line), a declarat Obafemi Awolowo, comisarul nigerian al 
finanțelor.

Potrivit agenției Reuter, Obafemi Awolowo a subliniat 
totodată că „această sumă a fost acoperită de guvernul fe
deral de la Lagos fără nici un fel de ajutor străin".

DUPĂ CUM ANUNȚA AGEN
ȚIA DE PRESĂ ELIBERAREA, în 
cursul lunii februarie, forțele 
militare americano-saigoneze au 
bombardat in mai multe rînduri 
localitățile Phuoc Lam și Trucng 
Binh din provincia sud-vielna- 
meză Long An, distruyînd nu
meroase clădiri.

La 8 februarie — relatează 
aceeași agenție — unități navale 
americane au bombardat satul 
My Loc, incendiind culturile 
cerealiere de pe întinse supra
fețe.

8

O declarație 
a ministrului 
de externe 
al Finlandei
HELSINKI 24 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Finlan
dei, Ahti Karjalainen, a decla
rat, la o conferință de presă, 
că propunerea tării sale de a 
găzdui la Helsinki conferința 
europeană in problema securi
tății „a suscitat interesul guver
nelor diferitelor țări". El a pre
cizat că, practic, toate guver
nele și-au făcut cunoscută po
ziția, în principiu pozitivă, fată 
de convocarea unei astfel de 
conferințe. Subliniind că Fin
landa acordă o marc importan
tă interesului manifestat de 
țările europene fată de ideea 
conferinței, ministrul a remar
cat aria largă a consultărilor 
și contactelor dintre guverne 
în vederea atingerii unui grad 
mai înalt de înțelegere reci
procă, necesară pentru adopta
rea unor hotăriri comune. El 
a relevat că guvernul finlandez 
examinează cu atenție diferite
le posibilități ce se creează 
pentru realizarea unor progre
se în direcția convocării confe
rinței europene. „în opinia 
noastră — a declarat Karja- 
lainen — crearea unui ’sistem 
de pace în Europa trebuie pri
vită ca țelul principal al guver
nelor, care poartă răspunderea 
pentru securitatea pe continen
tul nostru".

Ministrul de externe a anun
țat numirea lui Ralph Enckell 
în calitate de ambasador itine
rant al Finlandei in Europa. 
El are misiunea de a constata 
progresele realizate. în , diver
sele capitale ale continentului 
în vederea convocării confe
rinței pentru securitatea euro-_ 
peana.

Eclipsă totală 
de soare

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— La 7 martie, va avea loc 
o eclipsă totală de Soare. 
Ea va fi vizibilă în Statele 
Unite pe o porțiune cu o lăr
gime de aproximativ 150 de 
kilometri, din statul Florida 
și pînă în nordul statului 
Massachusetts. Eclipsa va în
cepe la ora 13,16 (ora New 
York-ului) și va dura 32 de 
minute. Numeroși savanți a- 
mericani și străini vor urmări 
acest fenomen, deoarece urmă
toarea eclipsă totală este pre
văzută pentru anul 2024, cind 
Luna se va intercala între 
Pămînt și Soare. Au fost în
treprinse pregătiri pentru ca 
fenomenul să poată fi studiat 
de la Oaxaca (Mexic), unde 
condițiile de observare sînt 
cele mai propice. De aseme
nea, în diverse puncte ale 
S.U.A. vor fi instalatd instru
mente științifice. Eclipsa va 
fi și filmată cu ajutorul unor 
aparate, instalate pe rachete 
și avioane cu reacție.

UITIMELE
ȘTIRI

SENATORUL WILLIAM FUL
BRIGHT, președintele comisiei 
senatoriale pentru- afacerile ex
terne, și-a exprimat îngrijora
rea pentru faptul că Statele 
Unite devin tot mai mult impli
cate în Asia și a susținut ne
cesitatea ca poporul american 
să fie informat asupra propor
țiilor amestecului S.U.A. în 
Laos. într-o cuvîntare rostită 
la Delaud (Florida), Fulbright a 
declarat că nu este mulțumit 
de politica externă a S.U.A, 
așa cum a fost exprimată în 
recentul mesaj adresat Congre
sului de președintele Nlxon.

®

1N PERSPECTIVA CAMPA
NIEI DE PRIMĂVARA a munci
torilor japonezi, Consiliul Ge
neral al Sindicatelor din Ja
ponia a dat publicității proiec
tul de program al activității 
sale, care urmează să fie supus 
spre examinare Congresului 
extraordinar al Sohyo, progra
mat pentru începutul «lunii mar
tie. în acest proiect se arată că 
oamenii muncii din Japonia vor 
continua să acționeze în vede
rea satisfacerii revendicărilor 

lor privind majorarea salariilor, 
reducerea prețurilor și a im
pozitelor, precum și pentru li
chidarea tratatului de 
tate japono-american, < 
termen de valabilitate 
în vara anului 1970.

• securi- 
al cărui 

expiră

pretinde 
Susan 

acuzați

persoane 
trei grav

KUWE1TUL S-A OFERIT să 
medieze in dispută dintre Iran 
și Irak în legătură cu estuarul 
Shalt El Arab — a declarat mi
nistrul kuweit ian al afacerilor in
terne și al apărării, Saad Al 
Abdallah Al Sabbah, cu ocazia 
unei conferințe de presă. El a 
menționat că acest diferend a 
fost unul dintre subiectele abor
date în cursul convorbirilor pe 
care le-a avut recent la Bagdad 
cu oficialitățile irakiene.

DOI MORȚI, 18 
salvate, dintre care 
rănite, 28 de dispăruți — civili 
și militari — acesta este pînă 
în prezent tragicul bilanț al 
avalanșei care s-a abătut marți 
dimineață asupra poligonului 
de tir de la Reckingen (Elveția), 
în regiunea cursului superior al 
Rhonului, potrivit primelor in
formații comunicate de servi
ciul de presă al ministerului el
vețian al Armatelor. Acțiunile 
de salvare sînt organizate de 
armata elvețiană.

NOI INCIDENTE au avut loc 
în centrul universitar Cordoba 
(Argentina), între poliție și cei 
800 de studenți care ocupă de 
la începutul acestei luni fa
cultatea de medicină in semn 
de protest împotriva sistemului 
actual de intrare in învățămîn- 
tul superior.

PE SCURT
ȘAH

BUDAPESTA 24 (Agerpres).
— In turneul internațional de 
șah de la Budapesta s-au dis
putat partidele întrerupte din 
rundele anterioare. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate: 
Szabo — Keres remiză; Len
gyel — Holmov remiză; Forin- 
tos — Keres remiză. Partida 
dintre marele maestru român. 
Florin Gheorghiu și Averbach 
(din runda a 13-a) s-a întrerupt 
pentru a doua oară.

BOB
NEW YORK 24 (Agerpres).

— Proba de bob — patru per
soane, din cadrul concursului 
„Memorialul Kennedy", desfă

șurat pe pîrtia dc la Lake Pla
cid, a fost cîștigată do echi
pajul american condus de Harry 
Petersen, echipaj cronometrat 
în cele patru manșe cu tim
pul de 4’29”80/100. Evoluând 
remarcabil in ultimele două 
manșe, bobul României (Pan- 
țuru, Focșeneanu, Pascu, Zan- 
gor) s-a situat în cele din urmă 
pe locul doi cu timpul de 
4’31’TO/iOO.

HOCHEI

Marți dimineață, în prezența 
a numeroși spectatori, la pa
tinoarul acoperit din comple
xul sportiv „23 August" din 
Capitală, au început întrecerile 
campionatului mondial de ho-

B 
a 
s

sa,

Cererea 
se anula 
cuzatie a 
tuși, el a ____  ___  __ ,___ _
La' Los Angeles se spune ca S 
buna sa dispoziție nu este 3 
neîntemeiată din punct de fl 
vedere juridic, căci el a pu- ■ 
tut aduna pînă acum cileva 0 
puncte in favoarea sa : I) 53 
dr. David Smith i-a eliberat Q

d 
3 
a 
a

.. ............................. . a 
cuzării .- 3) lipsa sa de expe- a 
rienlă juridică va supfasoli- 3 
cita atenția judecătorilor, căci Q 
dacă le va scăpa pînă și cel a 
mai mic viciu de formă sau g 
de fond comis de Manson, g 
sentința curții cu juri va g 
putea fi anulată și procesul g 
va trebui redeschis. S-a aflat S 
că, în acest scop, Manson a w 
angajat mai multi observa- 3 
lori specialiști în materie, 3 
care vor sta în sala tribu- 3 
naiului și vor vîna asemenea 21 
greșeli — voite sau nevoite, fl

Tergiversarea termenului ■ 
la care urmează să înceapă B 
procesul este de asemenea în 3 
favoarea lui Manson. Deo- 8 
camdată, Susan Atkins, prin B 
apărătorul ei, a obținut ca ■ 
deschiderea procesului să fie ■ 
amînată de la 9 februarie la ■ 
20 martie. Deoarece procura- ■ 
tura a hotărî! ca toti acuza- B 
ții să fie judecați împreună, ■ 
cazul lui Manson nu poate fi H 
judecat înainte de această B 
dată. între timp, chiar și da- ■ 
ta de 20 martie a devenit în- H 
doielnică. datorită proceduri- — 
lor de transfer a diferitilor _ 
acuzați, din diferitele închisori a 
aflate in diferitele state. Wat
son, de exemplu, este deținut 
la McKinney, în Texas, iar 
Patricia Kernwinkel la Mo
bile, în Alabama. Ei au șl a- 
nuntat că vor căuta, prin toa
te mijloacele, să împiedice 
transferarea lor în statul Ca
lifornia, unde urmează să aibă 
loc procesul. „Pînă la epui
zarea tuturor căilor de atac 
legale la care vor recurge, 
spun juriștii, pot trece luni 
și luni de zile...".

O singură înlrîngere a su
ferit pînă acum Manson, dar 
nu in domeniul juridic, ca a- 
cuzat, ci în cel muzicalo-finan- 
ciar ca „compozitor" și 
„poet" : veniturile de pe ur
ma producției de discuri cil 
cîntecele sale (de care se o- 
cupă o firmă înființată de 
Manson, în închisoare fiind) 
au fost și vor Ii în continua
re confiscate de organele jus
tiției, pentru a fi atribuite 
familiilor victimelor.

un certificat medical de schi
zofrenie ; 2) fiind propriul 
său avocat, el va avea drep
tul de a interoga atît marto
ri^ apărării, cît și martorii a-
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chei pe gheață (grupa B) la ca
re participă opt țări din trei 
continente: Bulgaria. Elveția, 
R. F. a Germaniei, Iugoslavia, 
Japonia, Norvegia, S.U.A. și 
România.

S.U.A. — Japonia 11—1
In meciul inaugural, selecțio

nata S.U.A. a învins cu scorul 
de 11—1 (4—1, 3—0, 4—0) echi
pa Japoniei. Din echipa ameri
cană s-au evidențiat Brooks au
torul a trei goluri, Lilyholm și 
Gambucci.

Elveția — Bulgaria 4—2
In cel de-al doilea joc al 

campionatului mondial de ho

chei pe gheață (grupa B). care 
se desfășoară pe patinoarul a- 
coperit din complexul sportiv 
„23 August" din Capitală, echi
pa Elveției a întrecut cu scorul 
de 4—2 (2—1, 1—0, 1—1) repre
zentativa Bulgariei.

R. F. a Germaniei — '
Iugoslavia 6—3 '

Disputat în fața a 5 000 de 
spectatori, meciul dintre echi
pele R. F. a Germaniei și Iu
goslaviei s-a încheiat cu scorul 
do G—3 (1-1, 2—1, 3—1) ia 
favoarea echipei vest-germane,

(Agerpres)
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