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Datorită introducerii noilor 
ferme de uimărue a rentabi
lității fiecărei unilăti din ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani — forme care s-au dove
dit deosebit de eficiente în anul 
care a trecut - au apărut, pe 
lingă induratorii economici exis- 
tenți, indicatori așa-ziși de o 
sinteză integrală a activității 
economice și anume, cheltuie
lile de producție la I 000 lei 
producție marfă vîndulă și în
casată și beneficiul rezultat din 
activitatea de bază.

Ppntru anul 1969 E.M. Paro- 
șer.j a avut planiricat s-ă reali
zeze 907.63 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă vîndută și înca
sată si, legate de aceasta, be
neficii în valoare de peste 5 
milioane lei.

Fată de aceste sarcini, chel
tuielile de producție au fost de
pășite cu 8,8 la sută, iar be
neficiile din activitatea de bază 
au fost realizate numai în pro
porție de 11,8 la sută.

Care sînt factorii care au in
fluențat obținerea acestor re
zultate necorespunzătoare? în 
primul rind neîndeplinirea vo
lumului fizic al producției de 
cărbune, care s-a realizat doar 
în proporție de 97,3 la sută, a- 
dică, în cifre absolute, 9 001 
tone cărbune brut sub preve
derile planului. Nerespectarea 
acestui indicator se oqlindest.e. 
în producția planificată a fi ex
trasă cu susținere metalică, caro 
prezintă un minus de 29 308 to
ne, și în producția planificată 
a se extrage cu tăiere meca
nică, realizată doar în proporție 
de 52 la sutăț ceea ce înseam
nă o restanță de 42 177 tone.

Cu privire la nerealizarea pri
mului indicator de mecanizare 
menționăm că în semestrul II al 
anului trecut era planificat a 
se echipa cu stîlpi hidraulici a- 
batajul nr. 6 152 din stratul 15, 
blocul V, lucru care nu s-a fă
cut decît în luna ianuarie 1970.

Faptul, ca atare, a afectat și 
nerealizarea producției planifi
cate a se tăia mecanic. ■

Pentru anul 1969 planul de 
dotare tehnică — dacă ne re
ferim la stîlpii hidraulici — s-a 
onorat numai în proporție de 
25 la sută și aceasta exclusiv 
în ultima lună a intervalului ; 
combinele miniere s-au asigurat 
doar în proporție de 50 la sută 
și în același mod, adică foarte 
neritmic și nu conform planu
lui. (N. R. Centrala cărbunelui 
ce are de spus ?).

O altă cauză a neatingerii 
volumului fizic de producție 
planificat este efectuarea nerit
mică a aprovizionării cu trans
portoare cu raclete, creîndu-se 
în acest fel goluri de produc
ție. Credem că va trebui îmbu
nătățit. in acest sens, sistemul 
de urmărire a contractelor. Cu 
ocazia trecerii la exploatarea 
stratului 15, esențial deosebit 
față de stratul 18, s-au semnalat 
deficiențe în orqanizarea brigă
zilor. Aici se vădește o lipsă 
a conducerii unității noastre, 
întrucît ar fi existat fără îndo
ială destule posibilități de ins
truire a personalului din bri
găzi pentru a se obișnui mai 
repede cu noile condiții. Acest 
lucru nu se putea oare între
prinde- în perioada cit s-a făruț 
pregătirea stratului în cauză 
pentru exploatare?

Unul dintre indicatorii de 
seamă ai activității de produc
ție este și productivitatea mun
cii, care în cursul anului 1969. 
a fost depășită cu 65 kg post. 
S-a compensat astfel, intr-o 
oarecare măsură, nerealizarea 
cauzală de lipsa dotării și de 
aprovizionarea neritmică, dar 
nu alît îneît să o acopere în 
totalitate.

Sintetizînd cele de mai sus 
în cifre relative, rezultă că în 
cursul anului 1969, volumul pro
ducției a influențat negativ 
cheltuielile la 1000 lei pro
ducte marlâ în procent de 58 
la sută, ceea ce înseamnă o 
depășire de 46,86 lei.

Un alt factor care anul tre
cut a influențat negativ chel
tuielile la 1 000 lei producție 
marfă a fost prețul de decon
tare al acesteia, care, datorită 
depășirii normei de cenușă cu 
4,2 puncte, s-a recalculat în 
minus cu 12,12 lei/tonă, sau, în 
procente fată de total, cu 5.94 
la sută. Acest lucru a avut 
drept consecință recalcularea 
in minus a producției marfă la 
un volum valoric de peste 3 
milioane lei. Ponderea cu care 
acest factor a dus la crește
rea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă este de 43 la 
sută sau 34,74 lei. Cauzele de
pășirii normei de cenușă plani
ficată. constau pe de o parte 
în faptul că, începînd din tri
mestrul al Ifl-lea al anului 
1969. ponderea cea mai mare 
a producției s-a extras din 
stratul 15 (care are un procent 
ridicat de cenușă), iar pe de 
altă parte în slaba preocupare 
a întregului colectiv în ceea 
ce privește respectarea preve
derilor de obfinere a unui căr
bune de calitate mal bună.

Alt element ce a influențat 
in 1969 cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă este și prețul 
de cost al producției care, în 
cursul anului trecut, a influen
țat pozitiv aceste cheltuieli, 
deși doar în raport de 1 la 
sută. Acest lucru a fost posi
bil datorită reducerii consumu
rilor specifice, în special la 
materialul lemnos, precum și 
datorită unei mai raționale co
relări a volumului producției 
cu cheltuielile.

Pentru anul în curs, volumul 
fizic al producției prezintă o 
creștere față de 1969 de 67 
la sută, ceea ce face ca chel
tuielile de producție la 1 000 
lei producție marfă să prezinte 
o scădere de 112,95 lei, iar 
productivitatea muncii o creș
tere de 410 kg/post. Volumul 
de cărbune planificat a se ex
trage cu susținere metalică re
prezintă 54,50 la sută din to
tal. iar cel de tăiere mecanică 
27,25 la sută din întreaga pro
ducție preliminată.

Față de prevederile planului 
pentru anul 1970, va trebui asi
gurata dotarea tehnică necesa
ră. așa cum e prevăzut încă 
din primele luni (combine de 
tip KB-125 Z și 2 K-52, stîlpi 
hidraulici SGS și grinzi meta
lice). Se pune insă și problema 
unui sprijin mai substantial 
din partea Centralei cărbune
lui in vederea obținerii aces
tor utilaje.

Vizita astronaulilor 
americani la București

Aslronauții americani Charles 
Conrad, Richard Gordon și 
Alan Bean, membrii echipaju
lui navei spațiale ,.Apollo-12", 
împreună cu soțiile, sînt, în- 
cepînd de sîmbătă la amiază, 
oaspeții Capitalei României.

Avionul special cu care că
lătoresc cosmonauții în turneul 
pe care îl întreprind în mai 
multe țări din America Latină, 
Europa, Asia și Africa a ateri
zat la ora 13,15 pe Aeroportul 
internațional Otopeni, sărbăto
rește pavoazat cu drapelele de 
stat ale României și Statelor 
Unite ale Americii. Aici se aflau 
numeroși cetățeni veniți să-i 
salute cu tradiționala ospitali

tate românească pe temerarii 
astronauți care au străbătut 
itlnerariul Pămint-Lună-Pămînt 
pe nava spațială „Apollo-12". 

în înlimpinarea oaspeților au 
venit prof. Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, acad. 
Miron Nicolescu, președintele 
Academici Republicii Socialisto 
România, prof. Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al 
institutului roman pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
acad. Elie Carafoli, președintele 
Federației Internaționale de 
Aslronautică și alte personalități 
ale vieții științifice și culturale 
din tara noastră.

Erau prezenli Leonard Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București, și mem
bri ai ambasadei.

La coborirea din avion, astro- 
nauții Charles Conrad, Richard 
Gordon și Alan Bean sînt sa
lutați cordial de președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, prof. unlv, 
Gheorghe Buzdugan, care, ros
tind un cuvînt de bun venit pe 
pămintul tării românești, a ex
primat speranța că ajungerea

• Continuare in pag. a 4-a

MARTIȘOARE
și... mărțișoare

Termocentrala Paroșeni. Laboranta Ana Drăgoi determinînd 
puterile calorice ale „bombei" calorimetrice

Festivitate
Luni, după amiază, va avea 

loc în sala clubului C.C.P., 
o festivitate dedicată aniver
sării a 20 de ani de activitate 
a cooperației meșteșugărești 
în Petroșani. Festivitatea va 
începe la ora 16,30.

ÎNTILNIREi
- La începutul săptămînii 

viitoare la mina Petrila va 
avea loc o întîlnire a șefilor 
de brigadă din raioa
nele și zonele exploatării. 
Acțiunea a fost organizată de 
comitetul sindicatului împre
ună cu comitetul de direc
ție în cadrul „Zilei brigadie
rului" instituită începînd din 
acest an și care va avea loc 
la fiecare sfîrșit de lună. 
La prima lor întîlnire de a- 
cest fel, brigadierii minei Pe
trila vor audia o expunere, 
vor dezbate probleme ale 
organizării lucrului în sub
teran la nivelul exigențelor 
îndeplinirii planului de pro
ducție.<___ ___ .

Părerile se împart cînd e 
vorba de preferință pen
tru iarnă sau primăva

ră. Toți ne bucurăm., insă de 
zilele mai însorite care au luat 
locul, recent, celor cu ninsoare 
care ne „speriaseră" la Înce
putul săptămînil ce-a trecut. 
Se pare că și vremea asia se 
potrivește, nu o dată, după e- 
venimenle. Căci 1 Martie e in
tr-adevăr nn eveniment. Cel 
piitin vînzătorii ambulanți care 
au scos pe „piață" primii ghio
cel. și .magazinele ticsite, de lu
me în căulare de mărțișoare, o 
confirmă. Și n-ar fi fost atunci 
păcat ca soarele să nu ne dez
ghețe și nouă... sîngele in vine 
o dată cu topirea zăpezii ?

$i s-au mai „dezghețat" și 
unele... abataje, în săp- 
tămîna care a trecut. Cel 

pufin, la toate minele s-a ob
servai acest lucru (cu excep
ția E.M. Lonea unde cîteva

puncte... nevralgice sînt încă în 
hibernare).

De aceea cel mai Irumos 
„mărfișor" pe care-l dăruie mi
nerii Văii Jiului tării este plu
sul de aproape 10 000 tone de 
cărbune. Printre cei mai... „gen
tili" s-au dovedit a fi minerii 
Paroșeniului (4- 3 500 tone), ai 
Lupeniului (+ 3 500 tone), ai A- 
ninoasei și Dîljei care au tă
cut adevărate salturi de la 
săptămina trecută în comparti
mentul de... producție. Probabil 
„soarele" bunei organizări- șl 
disciplinei muncii încălzește 
aici cu putere abatajele. Ascen
denta minei Vulcan (după zilele 
de „zloată" cînd minusul era 
în...floare) e urmărită cu deose
bită satisfacție. Numai in săp
tămâna trecută plusul pe 
mină a crescut cu cîteva

Ion MĂRGINEANU

Continuare in pag. a 3-a

municipala
Vechi activiști de partid 
în mijlocul pionierilor

In aceste zile, tovarășii 
Iosif Cotoț, Aron Cristea, 
Gh. Gliendel și Ștefan Mujic, 
vechi activiști de partid care 
au participat la evenimentul 
crucial al istoriei țării noas
tre — 6 Martie 1945 — sînt 
invitații pionierilor școlilor

din Valea Jiului. Amintirile 
lor sînt adevărate pagini de 
istorie trăită care vor captiva 
pionierii, contribuind la edu
cația lor patriotică și la 
.temeinica însușire a eveni
mentelor de acum un sfert 
de secol.

ÎNNOIREA PARCULUI AUTO
In ultima săptămînă a lunii februarie, la autobaza 

1. R. T. A. Petroșani a sosit un lot 'de 13 autocamioane noi. 
Ele vor înlocui pe cele scoase din uz, casate. înnoirea par
cului auto continuă, urmînd ca în scurtă vreme autobaza 
să-și mărească zestrea de' autocamioane noi la 30.

Festivalul 
brigăzilor 
artistice

Pentru a sprijini formarea 
unei activități fluente a bri
găzilor artistice de amatori 
Consiliul județean al sindi
catelor împreună cu Comite
tul județean pentru cultură 
și artă, Comitetul județean 
al U.T.C. și U.J.C.M. au or
ganizat „Festivalul brigăzilor 
artistice" început la 15 fe
bruarie (cu faza pe întreprin
deri) și pînă la 30 aprilie. 
Din Valea Jiului sint antre
nate în concurs formații din 
Lupeni, Uricani, Vulcan, Pe
trila, Lonea, Aninoasa, Petro
șani, din școli, așezăminte de 
cultură, cooperative mește
șugărești. Pentru stimularea 
activității artiștilor amatori 
se vor acorda substanțiale 
premii în bani.

Rusalin MUREȘANU

îoceii!
Prietenii noștri, ghioceii, ne anunță primă

vara cu delicata lor culoare imaculată vrînd 
parcă să nu ne fure prea brusc din fața o- 
chilor obișnuita culoare albă a iernii. La apa
riția lor, păsările migratoare iși fac ultimele 
pregătiri de călătorie, acolo în nordul înso
rit al Africii și nu peste multă vreme, tra- 
versînd mările, vor poposi în Deltă, in cîm- 
piile și în pădurile noastre.

Să dăruim ghiocei mamelor, soțiilor, iu
bitelor..-

Să le dăruim, fiindcă aceste flori plăpînde 
sînt mărțișorul cel mai de preț pe care ni-l 
trimite primăvara drept sol anunțîndu-și veni
rea

Și ghioceii nu se vor supăra că ii smul
gem din cuibul lor de pămint. Le place să 
trăiască mai degrabă o zi lîr.gă flacăra sen
timentelor noastre decît cinci în propria lor 
singurătate. E o jertfă să te dărui pentru un 
gînd frumos I Și jertfa aceasta va da puteri 
soarelui, va antrena sevele din adîncuri și 
dorul de viață din noi.

Iubiți ghioceii I

UMOR,
insula

cu savane 
si mlaștini1 1& Continuare in pag. a 3-a
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1 Un șarpe care nu știu cum
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Un șarpe care nu știu cum !

Ieși la margine de drum, 1

Tîrîndu-se ușor prin praf

Văzu un stîlp de telegraf,

Ce sta înalt, înfipt în zări, ’

Ducind trei fire-n depărtări...

— Ia uite, dom'le, ce învăț!

Eu nu pot sta ca dînsul : băț ?!

Și dînd să se ridice — gata ! j

Ii dote unu] cu lopata

Care lucra din întîmplare

Să pună stîlpul în picioare.

MORALA:

Zic bine unele proverbe:

Nu te băga... unde nu-ți fierbe...

ULIS E

Teritoriul Timor, conside
rat provincie de peste mări 
si parte integrantă a Por- 
tuqaliei, ocupă regiunea de 
nord-est a unei insule din 
Arhipelagul Miciloi Sonde 
(partea de vest a insulei 
aparține Indoneziei după re
tragerea acestora din Ti
mor). Suprafața teritoriului 
este de aproximativ 15 000 
km7, populația de circa 
560 000 locuitori. în rnajo 
ritate de origine molaverâ 
si papuase si care se ocupă 
în special cu agricultura. Ti
marul include partea de 
nord-est a teritoriului, două 
mici insule Yako și Kam- 
bina, precum si districtul 
Okussi aflat pe teritoriul 
indonezian al insulei Pe a- 
cest pămînt colonial se cul
tivă. cafea, copra cauciuc 
$i sisal, care sint și princi
palele articole destinate ex
portului. Subsolul este bo- 
aat în zăcăminte de petrol.

tn secolul al XV/-/ca, cina 
corăbiile portugheze conduse 
de conchistadorul Alfons Abu- 
querque au început să brăz
deze marea „Insulelor nvro-

C. M.

• Continuare în pag. a 4-a
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OperațiuneaPRELUNGEȘTE VIAȚA

cadrul unor cercetări de

Noufăji medicale
Metodă de examinare

a glandei tiroide
i-ai spus că ai plc-

aduci PublicitateEpigrame mărțișor.»

O

trată ,iar cea 
cu^două.

in
medicină socială, specialiștii

schimba, 
grăbi 

premiu, 
idevlzl- 

deoarece

— Și-acum, draga mea, dă-mi 
voie să te sărut..

Și nu este 
unde »îni 
arheologii.

Bulgariei

„Bulgărele
de zăpadă“

cat să-i

în- 
lebruarie prinlr-o 
toată regula In 
din Milbuume. 
mulțumi colegilor

țOcLfENTUL — Ospă-

flar. dâ-mi te rog o su-

Ospâtarul — Natura-

crește și va inunda zone întregi ale 
O soartă similară, spun Taylor și 
este rezervată Olandei și altor re- 
pe coasta Mării Nordului.

COLO...

In colecția de lucrări grafice 
muzeului Koudclskl din 

Karlovv-Vary a fost descoperită 
o gravură caro poartă semnă- 
luio marelui poci german 
Gocthr Graviua — executată 
pp aromă — reprezintă un pei
saj și corespunde ca stil < u 
înr.î 12 desene executate da 
creatorul lui FauM în staliun-a 
Karlovy-Vary.

DF CF C'-ti ușa Ic Ospătarul
? tâm ca un alt client să
Am fost la den- ceară cealaltă lumălalc 

ca srt-î putem Uita.•
w CLIENTUL - Băiete, 
icc'-l pui este cea mai

i — Și Asta este un . 
I motiv ca so fii \ esc-l 7 W

— Desigur, nu l-am 
ț -făKii aca^u I

î 1/ 
întreabă pe țiul său în 
\ irsfâ de nouă ani:

— Ce vrei să te toci 
•And vei fi mare ?

— Aș vrea să fiu un 
negustor cinstii.

— Negustor cinstit ? 
k o meserie foarte bu
nă, dragul meu. Nu vei 
avea concurență.

.. CUENTUL (odresin- 
K/u-se ospătarului): Am 

| cerut acum o oră o ju- 
k mălaie de pui. De ce 
| nu mi-i aducefi

I
Hi

tare carne pc care am 
mîncot-o vreodată.

Ospătarul — Asta 
pentru că nu ați încer
cat bi flecul rrost tu, 
d-le1

tă sau artificială « 
lentul — Dar care 

este diferența dintre 
ele 1

Ospătam] — Cea ar
tificială o facem cu un 
cub de supă

FRATELE tău mar 
Inie știe să vorbească î 
I — Nu știe, răspunse 
micuțul supărat. Dar 

este d«ajuns să încea
pă să pllngâ și 1 se tac 
toate poftele.

£ •i- ț^MAMA — Erau cinci

mere pc maso din bu- 
■ călărie și acum nu mai 

sînt decît două. Unde 
sini celelalte ?

Toto — Era întuneric 
< și nu le-am văzul pe 

toate...
•

, TATAL — Vezi, Tolo 
) ieri (l-am dat doi franci 

pentru că ai fost foarte 
cuminte și astăzi ești 
din nou rău. De ce nu 
ești și azi cuminte ?

Toto — Dacă aș li 
mereu cuminte nu mi-at 
da niciodată doi fran-

P'— Unchiule. cum se 
face că părul tău este 
tot alb, iar barba ta 
este neagră ?

— Pentru că părul 
meu este moi 1n vîrstă 
decît barba!

Universul 
leva ori mai mare decît 
credea pină acum, au dedai îl 
astronomii după examinarea 
dotelor obținute cu ajute 
telilului „OAO".

Acest satelit, lansai 
decembrie 1968, este caracteri
zat de reprezentanții N.zX.S.A. 
drept cel mai complex din toa
te aparatele cosmice lansate 
piuă în prezent. El explorează 
cerul, rolindu-se pe o orbită 
aproape circulară. Io o înălți
me de 480 mile. Cer cetind ra
zele ultraviolete ale stelelor și 
galaxiilor care pătrund pi in 
atmosfera terestră satelitul 
„OAO" a descoperit că multe 
galaxii sînt mai strălucitoare 
decît se credea în trecut. A- 
ceastă descoperire neașteptată 
înseamnă că unele galaxii 
foarte îndepărtate reprezintă 
corpuri foarte strălucitoare. ln- 
trucîl ele par atît de întune
coase, trebuie să se afle la dis
tanțe foarte mari, poate de câ
teva ori mai mari decît se cre
dea pînă acum.

— Vai, iubitule, unde le-ai 
găsit ? ! î

din
• (S.U.A.), a cișligal un 
i de 45 de dolari reușind 

prima care 
televiziunea locală, 

sumar bikini de 
liber, pe un ger 
afla In oraș penii u 
cînd a aliat dfi» 
de premiul Instituit 
de televiziune. A alergai 
pentru a sa 

apoi s-a prezentai 1d 
penlru a candida la 
Directorul postului de 
une a respins-o Insă, 
costumul ei de bale era Inireg, 
Janet a pus atunci mina pe • 
foarfecă șl-a tăia» repede 
oostumuA, li anstojraJndu-l fe
ta u> bikini, Și loale acesieau 
^•otrti 45 de dolari...

O fată pe nume Junei, 
Toledo 
premiu

a ipărut* 
în

șirând, 
umplil.

tir- 
rlifu- 
l de

Expoziție Van GOGH
Recent a începui la 

Haga construcția clădi
rii care va adăposti o 
expoziție permanentă 
Van Gogh. In clădire, 
care are 4 etaje, vor fi 
prezentate publicului 
15 din pînzele realizate 
de acest pictor, 400 de
sene, scrisori către fa
milie și prieteni, pre-

SCUFUNDAREA
i 
f

*
I

In 1 500 dc oni Insulele Britanice urmează 
să dispară sub valurile Oceanului Atlantic. 
Potrivit calculelor făcute de doi cercetători 
britanici, Richard Taylor și Ja Smalley, solul 
Marii Britanii se scufundă în fiecare an cu 
cite un centimetru. Astfel, în jurul anului 
3470 se va împlini termenul fatidic la care 
Oceanul Atlantic și Marea Nordului vor aco
peri Insulele Britanice. Cei doi oameni de 
știință apreciază că mai intii va dispare sub 
apă sudul Angliei. In faza finală, nivelul Ta- 
misei va 
Londrei.
Smalley, 
giuni de

francezi au studiat efectele 
celor mai variate ocupații se
cundare ca mijloace de destin
dere a omului activ. Grupul 
de cercetări a ajuns la con
cluzia unanimă că fotografia
tul contribuie în cea mai mare 
măsură la destindere. S-a ta- 
bilit că fotografii amatori au 
o viafa cu doi ani și jumăta
te mai lungă decît persoanele 
de aceeași vîrstă care 
practică această plăcută 
instructivă ocupație.

cum și o bibliotecă cu 
2 000 volume. Operele 
din „perioada franceză“ 
vor ii expuse la ulti
mul etaj, sub un aco
periș de sticlă, iar de
senele — la etajul 3, 
Intr-o încăpere fără fe
restre, pentru a le ieri 
de lumina zilei.

/ a x i e

Schi nautic 
original

O tinăra americană prac
tică skiul nautic pe spatele 
a două balene. Cînd una 
din balene se îmbolnăvește, 
ea le înlocuiește pe amin- 
două cu o pereche de del
fini.

Mica galaxie _____ ____ _____ ,
care face parte din constelația Fecioarei, se 
apropie de Galaxia noastră cu viteza de apro
ximativ 500 km/sec. Se consideră că în conste
lația Fecioarei s-a produs, probabil, un fenomen 
catastrofal cafe a expulzat' această galaxie cu 
viteza de 1 500 km/sec. (vezi „Astrophysical 
Journal Letters", vol. 157, pag. 1155).

Pe fotografiile galaxiei „IC 3 258“ se poate 
vedea un nucleu dens, bine delimitat, încon
jurat cu ramificații inițiale rarefiate.

Detectarea galaxiilor care se apropie de Ga
laxia noastră este un fenomen foarte rar. Aproa
pe la toate corpurile extragalactice se observă 
deplasarea liniilor spectrale spre roșu, dar ga
laxia ..IC 3 258' prezintă o deplasare a liniilor 
sale spectrale destul de mare, ceea ce demon
strează că ea se apropie de Pămint cu viteza de 
aproximativ 500 km/sec.

In spectrul galaxiei „IC 3 258" nu există linii 
de absorbție și ea nu conține, in mod evident, 
nici o stea. Ea seamănă mai degrabă cu un nor 
de gaze fierbinți decît cu un sistem stelar. 
Poate că ea a fost expulzată din radiogalaxia 
apropiată M 87, al cărei nucleu continuă să 
emane substanțe în cantități uriașe și dă naștere 
la nori de plasmă.

Astronomii știu de mai bine de 10 ani că în 
nucleele galaxiilor se pot produce fenomene 
furtunoase. Dar acestea sînt primele date pe 
baza cărora se poate presupune că din alte 
sisteme cerești pot fi expulzate, uneori, corpuri 
cu dimensiuni galactice,

„IC 3 258“ cu formă neregulată,
— Ți-am spus de atitea ori cadourile și mărțișoarele 

să le pui in dulapul meu !
_  *>*?*>

— Ce zici 
_  ???

mamă de acest mărțișor dăruit de Cost el ?

Bursucii cînd își sapa locu
ințele lor subterane, toate o- 
biectele găsite în pămînl 
aruncă la suprafață, 
o noutate că acolo 
bursuci apar și... 
Curînd în sud-estul
bursucii au „descoperit" c îd- 
treagă tabără militară romană. 
Uimiți de calitatea deosebită a 
ceramicii din jurul unor- vizu
ini de bursuci, arheologii bul
gari au adîncit săpăturile șl 
au descoperit o așezare con
struită acum 1900 ani de le
giunile romane.

ORIZONTAL: 1). Abțibilduri 
de 1 martie; 2) Un mărțișor 
să-l ții minte (pl); 3) Rom — 
Trimite mărțișoare finilor ; 4) 
Un mărțișor deosebit — La în
ceputul lui martie! — Primul 
pe lună; 5) Strînsă de mină la 
1 martei : G) La fete ! — Tavan 
sclipitor; 7) Un careu de 1 mar
tie — în plin ! 8) Trași pe sfoa
ră 9) In derivă! — Mărțișoare 
aruncate-n vini; 10) Trufanda 
cu cioc — Mărțișor suflat cu 
aur plagiat.

VERTICAL : 1) Fleacuri; 2) Mi
niaturi aducătoare de noroc — 
Bluză rustică ; 3) Se dă la ochi 
— Mițe; 4) Ține! — Se întorc 
primăvara ; 5) Șnur pentru măr- 
țișoare — îl ține urma!; 6) în 
șir! — Spic înflorit in martie; 
7) Mărțișor frumos lucrat — Lo
cuință; 8) Aceea (reg). — Bun 
de prins mărțișoare — Timp fă
ră sfîrșit; 9) Două mărțișoare 
pe lună; 10) Vestitorii primă
verii — Pete!

Popa TRAIAN

Zănatic — R; 7) 
Tinerel — Net; 8) U — Asi
mila — Os ; 9) Rest — Ina
mici ; 10) încercați — Am ; 
11) Seu — U — Tactic ; 12) 
T — Tigri — Artă.

ORIZONTAL EA: 1) Scli- 
visită — A ; 2) Erudită — 
Opal ; 3) Nepoliticoși; 4)
TM — Literată ; 5) Ius — S 
— Literă ; 6) Miozotis — Oac; 
7) Etc — Art — Az — R ; 8) 
Narare — Frate; 9) T — 
Imaculată ; 10) Ap — N — 
Urmașe ; 11) Laborantă — 
CS ; 12) Asortare — Pat.

SVG... '4o

— De unde o fi avînd șeful
— Pâi, nevastă-sa e profesoară...

atitca mariișoarc ?

Triverb deqeaba (5, 4, 4)

Nelu OPRI$

Triverb neobișnuit (2, 6, 6)

Dezlegările careurilor „EL ți EA“ 
apărute în nr. 6320

ORIZONTAL EL: 1) Cele- 
britate ; 2) Aventurier — S ;

3) Rang — Microbi ; 4) Idoli 
— Snopit; 5) Casetă — Idilă;

Lui I. Liciu, autor de 
careuri cu definiții di
ficile :

In toamnă, dintre zeci 
de zmei,

El singur arunca seîntei... 
In iarna asta-am constatat 
Că Liciu are- luciu mat.

★
Redactorului paginii 

„Magazin" care obiș
nuiește să publice ca
reuri ușoare:

V-apreciez de-a pururi 
străduința 

De-a publica careuri mai 
ușoare 

Dar o să fiți celebru-n 
ziua-n care 

Veți publica un basm în...
„Luminița". 
Iosif MIC

★
Nouă, rebusiștilur, ni 

se spune că avem capul 
„pătrat", bineînțeles 
atunci cînd dăm care
uri de calitate.

Dc-abia acum am constatat 
Că nu am capul prea...

„pătrat" 
Dar nici nu pot să vă ascund 
Că-i aproximativ... „rotund" !

I. L.

La spitalul oncologic din Argonn (S.U.A.) s-a elaborat o me
todă de examinare a glandei tiroide, în care caz doza de iradiere re 
prezintă aproximativ 1 la sută din doza de radiații primită de 
bolnavi în urma folosirii în acest scop a iodului — 131.

In condițiile folosirii acestei metode de examen radioscopic 
fluorescent, sursa de radiații externe este americiu-241, care agi
tă iodul ce intră in compoziția glandei tiroide. Iodul agitat de
fine fluorescent și această fluorescentă se înregistrează cu detec
tori solizi.

Cu ajutorul acestei metode se pol eleclua examene standard 
pentru depistarea precoce a cancerului glandei tiroide, înregistra
rea și urmărirea repartizării elementelor marcate în organism, de- 

aterminarea compoziției chimice 
chidelor din organism.

țesuturilor vii și compoziției li- Descne de Simion POP și Ion LICIU

Pentru a permite copiilor de 
o școala elementară din 

Melbourne (statul Florida), care 
nu au văzut niciodată /.au îdă, 
să organizeze o bătălie «u 
adevărați bulgări de nea, ■ opiil 
de la o școală element-na din 
statul Vermont au făcui 200 de 
„magnifici" bulgărași pe rare 
i-au expediat în recipiente tri- 
gorifice în Florida. Operațiunea 
„Bulgărele de zăpadă" s 
cheiaj la 5 
„bătălie" în 
curtea școlii 
Pentru a le 
lor din Vermont, copiii din Flo
rida au pregăti: sti.iuțe cu 
suc de portocale fabricat de 
ei în cadrul cercului „miinilor 
indeminalice*'.

Pe mașina unei fabrici 
franceze de aiticole funera
re a fost licit următorul ofiș : 
„Conduceți prudent, căci 
altfel urmotoaiea livrare ar 
putea să fie centru dumnea
voastră".

Pentru a preveni respingerea 
organelor transplantate, la co
legiul medical din Virginia 
(S.U.A.) se confecționează bră
țări radioactive dintr-un mate
rial plastic care reține radiațiile. 
O astfel de brățară are înăun
tru un tub din material plastic 
ai cărui pereți conțin fosfor ra
dioactiv. Brățara se îmbină cu 
două sonde fixate bine la pa
cient : una în arteră, iar alta 
In vena aceleiași mîini pe care 
se poartă brățara.

file:///.au
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I Un sfert de veac de la instaurarea Unde-i apa minerala? Realizarea
primului guvern democratic

De douA s&ptftmîni lipsește 
din magazinele alimentare 
apa minerală. Dispariția în
delungată a apei minerale am 
înțelege-o dacă s-ar aduc? din 
patria lui Pelc sau ‘lin Țara 
cangurilor dar ca c din Tran
silvania, ba mai mult, ..Bo- 
holtul" e din județul nostru.N//4 JIULUI

in memorabilele momente
ele luptei pentru putere (0

s

In cadrai

I

în
în 

oc- 
de-

cliemării parli- 
populare din 

ca și înlrega

!

unui guvern

M. CERGHEDEAN
Aihivele statului Deva

organizații ale 
Pluqarilor”, care 

activau

la 
minerii Văii Jiului au 
demisia guvernului 
de Sănătescu și la

I

R

nr.

LUNI 2 MARTIE

PROGRAMUL I i

că 
ar-

Tot ceea ce 
bil își găsește 
tare la

Tovarașn] MCOI.AE CEAI JȘESCU vorbind la un miting in campania electorală pentru ale- 
gerite parlamentare din 1946.

in- 
trei 

numai 
fa
lei

I
I

Atunci euiu se explică )ips»i 
apei minerale din Valea Jiu
lui ? Să fi? vorba dc o se
care a izvoarelor respective 
sau de nepăsarea celor car? 
se oi upă cu aprovizionarea ?

Așteptăm acțiuni concrete, 
materializate prin aprovizio
nare cu apă minerală.

Răspundem cititorilor

unor indicatori
tehnico-ecoRoiaiei

DUMINICA 1 MARTIE

de la 23 Auqusl 1944 a însem
nat un moment important in 
istoria poporului nostru, căci 
așa i ura arăta tovarășul Ni
colae Ceausescu in expunerea 
cu prilejul aniversării a 45 de 
ani de la oroarea P.C.R. 
turnarea dictaturii fasc 
eliberarea țării de 
străină au marcat 
revoluției populare, 
rialiste in România, 
rînd o nouă etapă In 
larea tării noastre*.

Tn frontul de luptă 
selor populare din țara noas
tră pentru democratizarea ță
rii, pentru instaurarea unui 
guvern democratic s-au înca
drai și oamenii muncii din 
Valea Jiului, detașament al 
• lesei noastre muncitoare, cu 
nuternice tradiții revoluționare 
încă din aim dominației re
gimurilor burghezo-moșierești. 
Minerii au răspuns cu entu
ziasm la toate chemările Par
tidului Comunist Român în 
vederea rezolvării problemelor 
care se impuneau în acea pe
rioadă-

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în fața po
porului român stăteau sarciDi 
'mportante ca: zdrobirea fas
cismului. sprijinirea războiului 
■mlihitlerisL refacerea econo
mici distruse din cauza jafu
lui sistematic al Germaniei 

înfăptuirea refor- 
agrare etc. Dar pen- 

înfăptuirea acestor sar- 
era necesară cucerirea

„Răs- 
■isle si 

ocupația 
începutul 
anliiinpe- 

inauqu- 
dozvol-

sistematic 
hitlerisle, 
mei 
tru 
■'ini 
puterii politice de către oa
menii muncii și punerea ei în 
slujba înfăptuirii sarcinilor re- 
■■ilutiei populare care începu

se.
Industria carboniferă din Va

lea Jiului, deși nu suferise di
rect de pe urma războiului, 
resimțea puternic lipsurile ge
nerate de acesta. Cu toată a- 
reastă situație deosebit de 
area, lozinca lansată de Par
tidul Comunist Român -Totul 
pentru front, totul pentru vic
torie* a avui un larg răsu
net în rindul minerilor din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui. La 17 septembrie 1944. în 
Lupeni a avut loc o adunare 
a .muncitorilor din localitate, 
nrqanizaLă de B.N.D. Vorbito
rii au chemat pe muncitori să 
depună toate eforturi’ pen
tru refacerea economică a tă
rii, pentru sporirea pro-" cțieL 
hemări la care muncitorii au 

'ăspuns cu eforturi susținute 
oentru creșterea extracției de 
ărbnne.
Este știut că sindicatele au 

•ost desființate o dală cu ins
taurarea dictaturii regale în 
anul 1938. In condițiile victo
riei insurecției armate de Ia 
23 August 1944, la fel ca pen
tru întreaga țară, s-a pus și

tn Valea Jiului problema re
organizării mișcării sindicale, 
aceasta fiind una din princi
palele sarcini, care stăteau In 
fața Partidului Comunist Ro
mân. Avlnd la bază princi
piile leniniste, P.C.R. a luptai 
pentru lichidarea tuturor pie
dicilor care stăteau în fa|a or
ganizării muncitorilor în sin
dicate unice, ca acestea sub 
conducerea partidului clasei 
muncitoare să devină forțe ac
tive si eficiente ale revoluției 
populare în plina desfășurare. 
Partidul Comunist Român a 
militat pentru a asigura ca 
în rîndurile sindicatelor și mai 
ales tn posturile de conduce
re ale acestora să intre ele
mente cinstite, legate de in
teresele clasei muncitoare. Tra
dițiile revoluționare ale mi
nerilor șj conducerea de către 
Partidul Comunist Român n 
acțiunii de refacere a mișcă
rii sindicale au împiedicat 
crearea unui sindicat pe baze 
austro-marxiste ..Sindicatul
qalben" tn comunele Petrila 
si Lonea, după cum se arată 
într-un raport către Prefectu
ra județului. In această ac
țiune s-au remarcat în special 
membrii P.C.R. — precizează 
mai departe raportul.

Partidul Comunist Roman s-a 
preocupat de atragerea și or
ganizarea si a altor pături 
sociale în lupta pentru desă- 
virșirea sarcinilor revoluției 
burqhezo-democratice. Astfel 
că, în toate localitățile mai 
importante din Valea Jiului, 
iau ființă orqanizații ale „Apă
rării patriotice", care cuprin
deau în «soecial intelectuali 4 
care urmăreau sprijinirea răz
boiului antifascist si ajutorarea 
familiilor celor ulerati p? 
front. In localitățile rurale aD 
luat ființă 
„Frontului 
sub îndrumarea P.C.R.
printre țărani.

Studiind situația creată 
țară. P.QR. a mobilizat 
cursul lunii septembrie și 
tombrie 1944 toate forțele 
mocratice pentru cucerirea 
puterii. Publicarea proiectului 
de platformă F.N.D. a dat po
sibilitate forțelor democratice 
să se organizeze într-un front 
comun pentru înfăptuirea o- 
biectivelor revoluției populare. 
Apropierea realizată de către 
P.C.R., a unor elemente de 
stingă din cadrul P.S.D. și e- 
laborarea unor rezoluții comu
ne în cadrul Frontului Unic 
Muncitoresc contribuit la
întărirea de acțiune

a clasei munciloare șl la creș
terea rolului ei hi < adrul re- 
volufiei. Exprimînd năzuințele 
maselor populare, toate forțele 
democratice au aderat la plat
forma P.N.D.

Râspunzînd 
dului, masele 
Valea Jiului, 
țară, de altfel, au dezlănțuit 
im val de manifestații în care 
se cerea înlăturarea guvernu
lui Sănătescu și instaurarea 
unui guvern democratic. La 
15 octombrie 1944, pe stadio
nul din Petroșani a avut loc 
o adunare a sindicatelor uni
ce din Petroșani. Petrila, Lo
nea și Aninoasa la care au 
participat inii do persoane. 
Scopul adunării a lost de a 
cere conducerii Societății „Pe
troșani" unele drepturi, de 
care au fost privați munci
torii La îndemnul și £ub con
ducerea comuniștilor, masele 
au pornit pe străzile orașului 
inlr-o mare manifestație. Pe 
placardelo purtate de demons
tranți erau scrise lozinci prin 
care se curea înlăturarea mi
nistrului de interne, generalul 
Aldea, desființarea detașamen
telor de jandarmi, demilitari
zarea întreprinderilor șl ridi
carea gărzilor militare de la 
întreprinderi. Tn timpul mani
festației au fost vizate și au
toritățile publice locale. De
monstranții s-au oprit în fala 
instituțiilor publice cerfnd în
lăturarea conducătorilor aces
tora.

Tot în aceeași zi, la Lupeni 
a avut loc o adunare urmată 
de o manifestați? pe străzile 
orașului. Minerii, la fel ca cei 
din Petroșani, purtau placard? 
prin care se cerea înlăturarea 
elementelor reacționare din 
conducerile minelor, demilita
rizarea minelor, înlăturarea 
guvernului condus de genera
lul Sănătescu și instaurarea 
unui guvern democratic.

La 22 octombrie 1944, o altă 
adunare urmată de o manifes
tație are loc la Petroșani. Or
ganizația locală a P.C.R. din 
Petroșani a tinut o adunare 
la Sediul Sindicatului munci
toresc, după care a urmat o 
manifestație de stradă. Tre- 
cînd pe strada principală de
monstranții cereau înlăturarea 
cu orice preț a guvernului șt 
instaurarea 
mocratic.

Acțiunile 
ga țară 
activ și 
dus la 
prezidat 
formarea, începînd cu data de 
4 noiembrie 1944, a unui nou 
guvern prezidat tot de gene
ralul Sănătescu dar 
căruia forțele democratice au 
reușit să obțină conducerea 
mai multor ministere, reușinJ 
astfel să-și întărească poziția 
în guvern.

• Gheorghe David, moi- 
sfru miner principal. Lunea: 
Conducerea E.M. Lonea a 
procedat, legal reținindu-vă 
in întregime — după aplicarea 
prevederilor H.C.M. referitoa
re la experimentarea noului 
sistem de salarizare și majo
rare a salariilor — a impozitu
lui după salariul actual, cunos
când că cele cuprinse in ar
ticolul *». litera b, din Decre
tul nr. 153 din 28 aprilie 
1954, au fost modificate prin 
Decretul nr. 564 din 5 iulie 
19611 după cum urmează :

„Reducerea de impozit pen
tru angajații care au in 
l rețin ore mai mult de 
persoane se acordă 
celor care au un salariu 
rifar brut pină la 2 500 
lunar".

Toi acolo se stipulează 
pi’ovederile modificate ale 
liedului 9, litera br așa cum 
se prevede in Decretul 
564, intră in vigoare o dată 
cu aplicarea sistemului îm
bunătățit de salarizare.

Rezultă că dacă înainte de 
apariția Decretului nr. 564 
nu a fost stabilit un plafon 
al salariului tarifar lunar 
în. acordarea reducerii impo
zitului cu 30 la sulă, după 
aplicarea sistemului îmbună
tățit de salarizare angajații

9 Nicolae ( oman, ceferist. 
Petroșani : Cele, relatate de 
dv. ziarului, cu privire la 
faptul că vi se reține chiria 
pentru două apartamente, au 
fost cercetate do către condu
cerea întreprinderii de gos
podărie localivă Petroșani, 
care, in răspunsul său, ne 
arată că eronat s-a trimis, 
in decembrie 19(59. de către 
Secția abonați debitul pentru 
apartamentul din strada In
dependenței de unde v-ați 
mutat încă din august 1968.

Ca urmare, s-au luat mă
suri ca suma de 342 lei reți
nuți în plus din salariul dv. 
să vă fie restituită.

(N.R. Despre cei care au 
comis „eroarea'. în urma că
reia ați fost pus pe drumuri 
nu se pomenește nimic în 
răspuns).

£ Romolus Stoica, Banița : 
îndrumați pe numitul Barbu 
Taligă despre care vorbiți în 
scrisoarea dv., să se prezinte 
la redacție, cu toate actele 
ce posedă cu privire la ve
chimea în muncă, pentru a-1 
ajuta să-și dobîndeaseă 
drepturile legale.

maselor din întrea- 
care au participat

este combusti- 
lncă întrebuin

țare la casa omului. Dintre 
combustibilii folosiți in timpul 
jernii de unii locuitori ai Lu- 
pcniului, de exemplu, se nu
mără și produsele petrolifere. 

Depozitul care desface ase
menea produse în Lupeni se 
află situat departe, în afara o- 
rașului, încit locuitorii orașului 
sînt nevoifi să facă cale de 
2—3 km pentru a se aprovizio
na. Cei interesați să se apro
vizioneze cu produse petroli
fere nu reclamă distanța pe 
care trebuie s-o parcurgă, pl
nă la depozitul respectiv. Nu. 
Nemulțumirea lor se declan
șează abia după ce ajung la 
locul cu pricina. Iată de ce.

Luni 19 ianuarie a.c. orele 
11. Cumpărătorii, mai mulți la 
număr, stau nedumeriți în fața 
lacătului de pe ușa depozitului 
pe ud ger de le îngheață ure
chile. în geamul unității erau 
expuse un tablou frumos cali
grafiat, conținînd peste 10 sor
timente care se desfac aici în 
orice anotimp, plus un petic 
de hîrtie de ambalaj pe care 
gestionarul îi anunță pe stima-

ții cumpărători că (reproducem 
și ortografia sui-generis...) ,Na- 
vem petrol plnă după-masă“, 
plus un al doilea petic îngălbe
nit pe care aceiași cumpărători 
puteau citi ..miercuriea și vine- 
rica sînt la Cîmpului neag". Dar 
unde-i gestionarul, se întrebau

NOTA
cei care au venit să cumpere 
produse petrolifere ? Lipsa petro
lului la acea oră îndreptățește 
oare responsabilul să pună la- 
c$t ne. ușa depozitului ? Sau 
ijll are ce vinde în afara aces
tui produs ? Dacă așa stau lu- 
cturile atunci de ce mai e serfș 
pe tabloul amintit, că la uni
tatea respectivă cumpărătorii se 
pot aproviziona cu o gamă lar
gă de produse, nu numai cu 
petrol. Și, în sflrșlt, de ce nu 
este afișat la loc vizibil progra
mul depozitului, al gestionarului 
mai exact, pentru ca locuitorii 
din Lupeni, care vor să se apro
vizioneze cu produse petrolifere, 
să nu facă degeaba un drum

rologic; 22,20 Sport; 22,30 
Melodii aproape uitate; 23,00 
Concert de seară; 0.03—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II i

superiori
4 (Urmaie din pag I)

Conducerea E.M, Puroșeni a 
luai rinele măsuri de natură să 
ducă la realizarea Indicatorilor 
planificați pe 1070 privind :

d organizarea mai bună a 
tiu nilui In cadrul brigăzilor din 
fronturile do pe «Uratul 15;

9 punerea la punct a mani
pulării materialelor din depo
zite și a transportului acesto
ra la locurile de muncii, asi- 
gurînd in acest fel, în timp re
lativ scurt, aprovizionarea for
mațiilor de muncă din subte
ran ;
• evitarea ștrangulărilor In 

transportul producției prin lăr
giri de profile și mecanizarea 
completă a punctului do încăr
care do la axul colector din 
stratul 15, blocul V, deja rea
lizată.

In cursul trimestrului 1 al a- 
nului 1970, va intra in funcție 
instalația de transport cu ban
dă de pe planul înclinat nr. 
16, care va centraliza transpor
tul producției de pe orizontul 
575, fapt care va conduce la 
mărirea capacității de transport 
și la posibilitatea evacuării mai 
ușoare a producției, datorită in
dependenței fiecărui loc de 
muncă.

In legătură cu necesitatea lm-

bunălățirii calității cărbunelui, 
se va urmări ni riguio/ilale u- 
legerea Sterilului de pe banda 
tare varsă cărbunele în siloz, 
precum și îndeplinirea măsu
ra de punere. în funcțiune a 
unui aparât automat de luat 
probe. Dar și la nivel de zonă, 
raion, brigadă va trebui sil se 
muncească mai mult în acoa*- 
lâ nrivinfă, pe viilor.

Prețul de cost al producției 
osie prevăzut a scădea în 1070 
< i i ’.,12 lei. Referitor ia fl( < ' 
obiectiv, ne propunem ca, și în 
continuare, să urmărim și 
corelăm cheltuielile plnă la <> 
anumită dală cu volumul pro
ducției realizate, spre a ne în
cadra în cheltuielile pc 1 h()O 
Ici producție marfă planificată 
și pentru (t realiza planul de 
beneficii.

Dacă se vor realiza cele pla
nificate cu privire, în special, 
la dotarea tehnică, și vor fi 
materializate efiriertt și opor
tun măsurile preconizate, se 
vor putea realiza indicatorii 
propuși pentru 1970, util cei 
tehnici cit și cei economici, 
contribuind astfel la realizarea 
sarcinilor ultimului an al cin
cinalului.

8,15 Deschiderea emisiunii .* 
Matineu duminical pen
tru copii și tinerelul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic, 

program : Simfonia 
V-a de Ceaikovski.,

12.00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune în limba 

ghiară.
13^3.5 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16.30 Deschiderea emisiunii 

de rjupă-amiază. Film 
serial „Riul întunecat'’ 
(VII).

17.15 Realitatea ilustrată.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Noutăți cinematografice.
19.50 Soli ai artei populare. 

Ansamblul „Călușul" 
din Scornicești — Olt.

20.15 Document — 6 Martie 
1945. La Craiova acum 
un sfert de veac.

20.30 Concertul speranțelor.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telespwrt'.
23.00 Închiderea emisiunii.

In
8

ma-

• ••

alit de lung pe timp de iarnă ? 
Menționăm că situația relatată 
nu este urtică. Cu un an în ur
ma am mai semnalat, în coloa
nele ziarului, faptul că depozi
tul de produse petrolifere din 
Lupeni nu are un program pre
cis pe care să-1 cunoască și cum
părătorii și că de multe ori 
ei sînt așteptați cu... lacătul la 
ușă.

Oare dacă acest depozit se 
află la periferia orașului, în
semnează că trebuie să stea șl 
la marginea preocupărilor și răs
punderilor celor care răspund, 
de buna lui funcționare ? Ce 
părere au tovarășii de la baza 
de desfacere a produselor petro
lifere din Petroșani ?

T. KARPATIAN

IOAN BARTOS
In ziua de 27 februarie 

a.c. a încetat din viață, după 
o lungă și grea suferință 
Ioan Bartoș in vîrstă de 33 
ani.

Membru de partid din anul 
1958, loan Bartoș a îndeplinit 
conștiincios timp de 15 ani 
diferite funcții de încredere 
în cadrul Consiliului popular 
al orașului Lupeni.

înmormântarea va avea 
loc în ziua de 2 martie ora 
15 la Lupeni.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

«
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5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal; 9,30 
Revista literară radio; 10,10 
Curs de limba engleză; 10.30 
Selecțiuni din opera .Dama 
de pică11 de Ceaikovschi; 
11,05 Radio-Prichindel; 11,15 
Arta clavecinistă de-a lungul 
secolelor; 12,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,22 Muzică u- 
șoară; 13,45 Cintece și jocuri; 
14.05 File de poveste: 15,00 
Cronica muzicală; 16,00 Ra
diojurnal: 16.20 Muzică popu
lară: 16,30 Revista economi
că; 17.05 .Antena tineretului: 
17,30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 18.30 O 
melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio: 19.30 Săptămî- 
na unui meloman: 20,05 Ta
bleta de scară; 20,10 — 365 
de cîntece; 20,20 Arghezia
nă: 20,25 Solistul serii — 
Cristophe; 20,45 Teatru scurt. 
Serile de comedie ale Teatru
lui radiofonic. Prezintă Radu 
Boligan. Premiera : „Mitică 
Rîmătorian", dramatizare ra
diofonică de Mihai Rădules- 
cu; 21,30 Muzică ușoară; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteo-

6,10 Program muzical de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 
Tot înainte; 9,10 Curs de lim
ba engleză; 9,45 Matineu de 
operă; 10.15 Caravana fante
ziei; 11,10 Fredonați cu noi 
— muzică ușoară: 12.40 Din 
țările socialiste; 12,58 Concert, 
de prînz; 13,30 Rampa; 14,03 
Muzică populară moldove
nească; 14,30 Pagini alese din 
muzica de estradă; 15,00 De 
toate pentru toți: 16,00 Ra
diojurnal; 17,00 Muzică ușoa
ră: 17,35 Selecțiuni din ope
reta „Amorul mascat" de Ion 
Hartulary-Darolee; 18,00 Via
ța de concert a Capitalei;
18.30 Curs de limba engle
ză: 18.50 Varietăți muzicale:
19.30 O carte pe săptâmînă: 
19,50 Noapte bună, copii; 
20,00 Opera, românească — 
cronică a istoriei: 20.30 Uni
versitatea radio: 20,50 Cînte
ce napolitane: 21,05 Ora dis- 
cofilului; 22.00 Muzică de 
jazz: 22,30 Profil de muzi
cian: 23.05 Muzica secolului 
XX.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6.00; 9,00; 
10,00; 11,00; 17,00; 18,00;
20,00; 24,00; 2,00: 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00: 
21,00; 23,00; 0,55.
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Mărțișoare și... mărțișoare
> Urmare din pag. I

tone, reușind astfel să ofere un 
„mărțișor" frumușel de peste 
1 000 de tone.

In orice caz, la extremitățile 
miniere ale Văii Jiului (E.M. 
Lonea și E.M. Uricani) „vlntul 
primăvăratec" trebuie să por
nească de la Centrală dacă alt
fel nu se reușește. Nu de alta 
dar minusul celor două exploa
tări strică la— Irumusețea ge
nerală a plusului.

se vede și se aude (și la pro
priu) mai din plin acum, la vii
toarea Fabrică de brichete de 
la Coroești, unde utilajele teh
nologice au intrat în bună par
te, mai ales în săplămiua a- 
ceasta, în probă.

Constructorii de locuințe so- 
cial-culturale au oierii loneni- 
lor un 
mente, 
cepție 
cule.

>ovu unde de iapl s-au deplasai 
să concureze la faza linală 8 
juniori de la Școala sportivă 
din Petroșani.

mărțișor de... 30 .iparta- 
care au 

în ultima
intra! in ie

zi a lunii tre

Qn ului nare CA-N TARA LUI CREMENE

e șantiere, înlîi martie îi 
găsește de constructori 
muncind vîrtos. Vremea 

bună i-a mai pus puțin în „miș
care". Păcat însă că unii se o- 
rientează prea mul! după... vre
me. E timpul să se mai „spargă 
gheața" și să vedem răsărind 
mai cu putere „ghioceii" rezul
tatelor Inimoase (nu numai cile 
o floare pe ici colo, căci ah.'el 
nu se face primăvară). Aceasta 
e valabilă in general pentru 
toate șantierele dar mai ales 
pentru l.L H.S. și 17 construcții 
căi ferate.

„Mișcarea" de care vorbeam

F' balul și voleiul loca 
au început să evolueze. 
Știința a cules la fotbal 

două victorii, de antrenament 
în deplasare, iar la volei a în
ceput, sub lormă de competiție, 
pregătirile. Fără să mai vorbim 
de Jiul, care i-a „lentă!" pe 
olteni cu un binemeritat 3—0. 
Cu siguranță că mișcările spor
tive desfășurate pe terenurile 
de fotbal și volei încep să he 
de acum prioritare .schiului care, 
cel pufin in Valea Jiului, săp- 
lămîna trecută, n-a mai lost 
prezent în competiții oficiale, 
in Pa-mg, t raasferîndu-se pe 
pîrliile din imul Poianei Bra-

Fotbalul și 
au început 
fi i n 1 n n r*

e fixul" activității culturale 
s-a lăcul simțit mui ales 
in sala. Teatrului- de stal 

din Petroșani (azi — premiera 
„Pe ușa din dos" și „Festivalul 
teatrului școlar"); in sala mai» 
(un reușit recital de muzică 
instrumentală) și în sala biblio
tecii Casei de cultură din Pe
troșani (masa rotundă „Ce spun 
băieții despre fete"); 
clubului din Petrila 
„încotro" a intrat în

ed mărțișoare 
țișoare. Cei 
s-au grăbit să 
-o facă

în sala 
(comedia 

faza fina-

mâr- 
nu 

ugen- 
de S 

și

și...
care 
fie 

măcar i 
Martie. Aceasta e valabil 
pentru l.G.C. (vezi gropile din 
asfaltul străzilor și din șanțul 
descoperit de pe strada Vasile 
Roaită), O.C.L. (vezi firmele Iară 
comerț și comerțul fără... fir
me) și... la revedere pe săptă- 
inina viitoare.

Sînl o casă ținură. Actul 
meu de naștere datează din a- 
nul 1965. In curind voi aniver
sa, deci.
Părinți îmi sini 
pe Maleia 
nu glumă, muncind 
pîrtâ m-au construit de arăt... 
așa cum arăt. Inițiativa a avut-o 
organizația de partid din cartier, 
ințelegînd utilitatea mea. Con
siliul popular municipal a 
aprobat ca din nvaterialele de
molate dinlr-o magazie veche 
su fiu construită eu. Terenul 
pe caie „trăiesc" și in prezent 
o lost donat de Dumitru Șo- 
tîngâ. Deci am domicilul sta
bil.

cinci ani de viață, 
locuitorii de 

care au Iranspiiat 
.oluniar.

de 
în

pe vremea cînd mă 
construcție știam cri

încă 
aflam 
o să devin magazin alimentar. 
Și am devenit. Drept să spun 
mă simțeam tare satisfăcută că 
puteam li folositoare locuito
rilor din această parte a orașu
lui. Toate au fost bune și 
moașe pină cînd a venit 
gestionar Valeriu Porojan. 
atunci îmi vine să intru 
pămînl de rușine de cile 
este dat să aud și să văd. La 
drept vorbind, nici nu mai știu 
daca sînt magaz.in alimentar 
sau bufet. Spre a nu se vedea ce 
se petrece înăuntru mi se trag 
obloanele înainte de ora în
chiderii și apoi să te ții. Cîln a 
prieteni de-ai gestionarului se

tru
ca 
De 
în 

îmi

pe 
în
ca 
în

băut, lumeaz.ă ca turcii, 
hohote și înjură mai 
birjarii de parca s-ar 

țara lui Cremene. Cînd 
asemenea bairamuri, și

pun 
rid 
râu 
alia 
au loc 
au destul de des, cumpărătorii 
care îndrăznesc să-i deranjeze 
pe chellii au încurcat-o. lese 
gestionarul cu o laică-n cer 
și cu alla-n pămînl și-l „ser
vește" pe îndrăzneț cu palme 
și pumni pînă se satură de de
servire „civilizată". Dacă nu 
mă credeți pe mine întrebați pe 
Slelian Tănăsescu ori loun Ti
miș. Despre politețea gestiona
rului Valeriu Porojan p"t să vă 
pună în cunoștință de cauză 
și Ana l.ăban și Firuța Păcu
rar și Ana Adam, dar ce să-J

mai înșir pe toți cîți au avut 
de pătimii de pe urma impul
sivității gestionarului, că-s tare 
mul ți. Cure însă îl cade ges
tionarului cu tronc la inimă, ori 
îi trage cu ochiul, acela pri
mește lot ce poftește. Vrea un 
sae, doi de mălai, atiția pri
mește. Ar mai ti multe de spus 
dar preier să mă opresc aici. 
Trăim sub același „acoperiș" 

așa că... O chestiune lotuși |jn 
să mai amintesc: toate acestea 
sînt cunoscute de conducerea 
O.C.L. Alimentara din Petro
șani. N-am lost eu, lerească 
sfîntul, aceea care m-am dus 
cu sesizările. Știți doar ca sînt 
imobilă altfel, poale, o făceam I 
S-au dus în schimb locuitorii

din împrejurimi. S-au dus, dar 
nu mai merg., Acolo li s-a spus 
pe șleau:

— Dați-mi alt gestionar mai 
bun in loc, și-l schimb.

Deci nu-i destul cri oamenii 
și-au construit alimentara, acum 
trebuie să mai pună la dispoziția 
conducerii O.C.L. Alimentara și 
gestionari. Atunci pentru ce 
mai sini plătiți acei ce răspund 
de aprovizionarea și buna de
servire a oamenilor muncii ? Cit 
despre gestionar sini sigură că 
se va găsi, și asta cit mai re
pede, unul mai bun. Mie una 
mi s-a tăcut lehamite I

D. CRIȘAN
Se verifică aparatura de salvare la laboratorul S.C.S.M
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oamenilor pe luna va constitui 
nu numai un pas înainte In era 
cuceririi Cosmosului de efltre 
om. ci si un impuls In dezvol
tarea relațiilor de cooperare 
Intre popoare, servind cauzei 
păcii și progresului social.

lngdduili-mi ca, în numele 
oamenilor de știință din tara 
noastră, să vă adresez sincere 
felicitări si urarea de a obține 
noi succese, a spus vorbitorul.

Sperăm efi scurta vizită pe 
care o începeți vă va oferi, 
dumneavoastră, astronauților, so
țiilor dumneavoastră si celor
lalte persoane care vă însoțesc, 
posibilitatea de a vă forma o 
imagine despre țara noastră, 
de cunoaște oameni de știința 
români și preocupările lor și 
că va contribui. în același timp, 
Li dezvoltarea prieteniei dintre 
poporul român și poporul a- 
merican.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă, în numele echipa
jului navei spațiale Apollo-12”, 
astronautul Charles Conrad a 
menționat că cea mai marc plă
cere după ce se întreprinde o 
asemenea călătorie în spațiul 
cosmic este ca după întoarcere 
să se poată împărtăși întregii 
omeniri experiențele acumu
late. El a amintit că președin
tele StatelciT Unite i-a rugat să 
întreprindă această călătorie în 
mai multe țări din lume, printre 
care și România.

Deși vizita noastră în țara 
dv. este scurtă — a spus vorbi
torul — sperăm să cunoaștem 
cit mai multi oameni și in 
cadrul întilnirilor cu oamenii 
de știința să împărtășim din 
experiența pe care am acumu
lat-o în timpul zborului nostru.

Un grup de tinere fete, îm
brăcate în costume naționale, 
oferă astronauților și soțiilor 
lor buchete de flori.

Dună ceremonialul primirii, 
cei trei cosmonauți americani 
iau loc într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști. care 
se îndreaptă spre Capitală. De-a 
lungul traseului se află nume
roși cetățeni veniți să salute 
pe cei care in noiembrie 1969 
au înscris o pagină glorioasă 
în marea epopee a pătrunderii 
omului în spațiul cosmic.

Pe străzile Capitalei, astro- 
nauții americani sînt întimpinv.l 
cu aceeași căldură, ca semn al 
prețuirii pe care poporul nostru 
o acordă faptelor curaj•>a>o. 
închinată progresului științei, al 
întreqii omeniri dorni'e le pace.

★
Imediat după sosire, astro- 

nauții americani au început vi
zita în Capitală. Prima „escală" 
a echipajului „Apollo-12" a fost 
la Palatul pionierilor din Dealul 
Cotrocenilor. La intrarea în Pa
lat, temerarii cuceritori ai Se- 
lenei sînt salutați de Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației pio
nierilor. Un grup de pionieri 
oferă astronauților însemnele 
caracteristice organizației lor — 
insigna și flamura purpurie. 
După ce eleva Cristina Clobo- 
taru, de la Liceul nr. 30, rosteș
te în limbile română și engleză 
mesajul de salut al pionierilor 
municipiului București, oaspeții 
sînt invitați să viziteze cîteva 
din cercurile practice care func
ționează în incinta Palatului.

Ansamblul artistic „Român a - 
șui*, al Palatului pionierilor, 
prezintă apoi oaspeților un re
ușit program de cîntece și dan
suri populare românești.

în încheierea vizitei, astro- 
nauții Conrad, Gordon și Bean 
au primit cea mai înaltă distinc
ție a Consiliului Național al 
Organizației pionierilor — Me
dalia „Cutezătorii" — ce se 
conferă pentru acte de înaltă 
bravură.

în continuare, astronautii a- 
mericani au vizitat Institutul 
politehnic, unde au fost salutați 
cu căldură de prof. dr. docent 
George Bărănescu, membru co
respondent al Academiei, recto
rul institutului, și de Nicolae 
Irimie. președintele Uniunii A- 
sociațiilor studențești din Cen
trul universitar București. Stu
denții îi primesc cu îndelungi 
aplauze. în holul mare al noii 
construcții a Institutului, rec
torul prezintă astronauților ma
cheta ansamblului de clădiri 
ce alcătuiesc impunătorul edi
ficiu universitar, veritabil a- 
vanpost al învățămîntului tehnic 
superior din țara noastră.

Astronautii iau apoi parte la 
o întîlnire cu studenții bucureș- 
teni, cărora le-au răspuns la 
numeroasele întrebări privind 
performanțele navei care i-a 
purtat in expediția lor selenară.

La sfirșitul vizitei, oaspeților 
li s-a înminat placheta come
morativă a împlinirii unui se
col și jumătate de învățămint 
tehnic în limba română.

★
Sîmbătă după-amiazâ, în timp 

ce astronauții americani parti
cipau la o conferință de pre
să. soțiile lor — Jane Conrad. 
Barbara Gordon și Sue Bean 
— s-au întilnit. la Athenee 
Palace, cu reprezentante ale 
Consiliului Național al Femei
lor și cu ziariste din Capitală.

Tntr-o atmosferă de cordiali
tate a avut loc o discuție pri
vind aspecte ale vieții de fa
milie, interesul cu care a fost 
urmărită expediția selenară a 
soților lor.

Seara, astronauții americani 
au asistat la meciul de hochei 
pe gheață dintre selecționatele 
S.U.A. și R. F. a Germaniei 
din cadrul Campionatului mon
dial, grupa B, care se desfă
șoară in aceste zile la Bucu
rești.

Spectatorii au salutat cu sim
patie pe navigatorii spațiali la 
apariția în tribuna oficială a 
Patinoarului artificial „23 Au
gust14.

Simbătâ după-amiază. astro- 
nauții americani Charles Con
rad, Richard Gordon și Alan

Bean s-au întilnit în sala mică 
a Palatului Republicii Socia
listo România cu oameni dc ști
ință. cu ziariști din presa cen
trală. dc la Radiotelcviziunc și 
corespondenți ai presei străine.

Președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, 
acad Miron Nicolcscu, a salu
tat pe astronauți și i-a prezen
tat participanților.

In deschiderea intilnirii a 
fost prezentat un film in cu
lori cu imagini din timpul zbo
rului lor spre Lună, al asele
nizării și al activității pe su
prafața selenară. întoarcerii po 
Pămint și recuperării capsulei 
spațiale in Oceanul Pacific. Fil
mul a fost comcniat de cei trei 
astronauți și a stârnit viul in
teres al participanților.

In continuare, oaspeții au 
răspuns întrebărilor puse. In 
Statele Unite, a spus, printre 
altele. Charles Conrad, progra
mul spațial și-a ciștigat un loc 
binemeritat prin faptul că el 
contribuie la formarea unei 
tehnologii necesare nu numai 
Statelor Unite, ci și lumii în
tregi. Dacă am menționa numai 
sateliții de telecomunicații și 
meteorologi ar fi suficient să 
înțelegem ce beneficii putem 
obține dc pe acum de pe urma 
programului spațial.

Sîntem angajați în prezent 
intr-un program dc transporturi 
spațiale a cărui punere la 
punct va dura cel puțin trei 
ani. Aceasta ne va da posibi
litatea să plasăm pe orbită na
ve la un cost do 10 ori mai 
mic decît cel prezent, deci, cu 
alte cuvinte, vom transforma 

■ programul spațial într-un pro
gram rentabil din punct de 
vedere economic. Vom avea 
astfel posibilitatea să ajungem 
cu ușurință pe orbita terestră, 
ceea ce ne va permite in cele 
din urmă să populăm poate 
și Luna, dacă vrem. Costul a- 
ccstui program este atit de re
dus. incit ne va permite să 
transportăm orice pe Lună, 
inclusiv apă de băut.

In legătură cu protecția îm
potriva micrometeoriților. Char
les Conrad a arătat că la cos
tume s-ou folosit 14 straturi do 
material plastic extrem de u- 
șor, material care a servit și 
la crearea unui spațiu între zo
na presurizată și suprafața ex
terioară a modulului lunar. In 
ce privește modulul de coman
dă, scutul termic este suficient 
pentru protecție împotriva mi
crometeoriților, iar structura 
modulului de serviciu e îndea
juns de solidă, fiind metalică, 
pentru a apăra interiorul aces
tuia. Nici eu, nici alți astro
nauți care au avut activități 
extravehiculare în timpul pro
gramelor „Gemini" și ..Apollo11 
nu au fost vreodată loviți de 
un micrometeorit, astfel ca im
pactul să poată fi stabilit la o 
examinare ulterioară a costu
mului.

La rindul său, Alan Bean a 
precizat că praful lunar ar pu
tea constitui o problemă seri
oasă. prin pătrunderea sa în 
diferite puncte ale echipamen
tului. De aceea, am propus și 
s-au luat măsuri de modificare 
a echipamentului pentru zbo
rurile următoare, a menționat) 
el. Am observat că o excursie 
lunară de patru ore nu este 
excesiv de obositoare. Insă ni 
s-a făcut de mai multe ori sete 
în acest timp. De aceea s-a și 
luat măsura adăugării unei 
mici provizii suplimentare de 
apă pentru costumele echipa
jului ,.Apollo-13". Am propus, 
de asemenea, adăugirea unei 
unelte pentru săpat șanțuri, ca
re să pătrundă mai ușor sub 
straturile de praf de pe supra
fața lunară. In general am fost 
cit se poate de mulțumiți, atit 
de costum, cit și de echipament, 
și sînt convins că se poate sta 
și activa pe suprafața lunară 
mai mult de 5 ore.

In timp ce ne aflam pe Lu
nă, a spus in continuare Alan 
Bean, stelele erau invizibile 
pentru noi din cauza străluci
rii Soarelui și a efectului de 
umbrire provocat de vizoarele 
căștilor noastre. Insă puteam 
vedea Pămîntul care era cam 
la 20 grade deasupra noastră 
la orizont. Era cam de 4 ori 
mai mare decît Luna văzută 
de pe Pămint. In țimp ce ne 
aflam in modulul 'lunar pu
team vedea stelele pe cer, căci 
în interior era ceva mai în
tuneric. Le vedeam și mai bi
ne dacă ne uitam prin luneta 
sistemului nostru de navigație. 
II vedeam foarte bine și pe 
Gordon trecînd deasupra noas
tră, cam la fiecare două ore și 
ceva, dacă ne uitam cu aten
ție. Nava lui arăta cam la fel 
ca un satelit cînd trece noaptea 
pe cer deasupra Pămintului.

Nu cred că aș putea spune 
că am rezolvat aproape in în
tregime problemele unei călă
torii Pămint — Lună — Pă- 
mînț — a spus Richard Gor
don. Există, de pildă, anumite 
perturbații gravitaționale în ju
rul Lunii, pe care încă nu le 
cunoaștem in totalitate. Dacă 
ne aflăm in jurul Lunii pe o 
traiectorie aproximativ ecuato
rială, traiectoria se modifică, e 
perturbată și nu înțelegem ce 
provoacă această modificare.

In încheierea intilnirii, co
mandantul navei ..Apollo-12“, 
Charles Conrad, a spus: îna
inte de a veni aici eram con
vinși că vom fi primiți priete
nește, știind că țara dv, ma
nifestă un interes deosebit 
pentru cercetările spațiale. Fo
losim acest prilej pentru a vă 
mulțumi încă o dată pentru 
calda ospitalitate și pentru mo
dul extrem de prietenesc in ca
re am fost primiți.

(Agerpres)

Veștj din țările socialiste
MOSCOVA — Compușii or

ganici pot lua naștere din sim
pli compuși anorganici, sub in
fluența radiațiilor cosmice, a 
demonstrat cunoscutul savant 
sovietic Aleksandr Vinogradov.

împreună cu alți colaboratori, 
Vinogradov a emis ipoteza po
trivit căreia compușii or
ganici complecși descoperii! 
în meteoriții căzuți pe Pămint 
în perioade diferite, printre 
oare aminoacizi, hidrocarburi și 
alții, au o proveniență anorga
nică.

O
VARȘOVIA — Cercetările 

specialiștilor polonezi au dus 
la concluzia că deșeurile caro 
se formează la flotarea minere
ului de sulf pot fl folosite cu 
succes la fabricarea unor mate
riale do construcții. Din așa nu
mitul „var" care rezultă în 
urma flotării, amestecat în anu
mite proporții cu ghips, se pot 
obține cărămizi Doroaso, cere 
constituie un material excelent 
pentru executarea pereților di
feritelor construcții.

O
BUDAPESTA — Potrivit da

telor publicate de Ministerul 
Sănătății al R.P.U., în Ungaria 
continuă epidemia de gripă. în
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GREVE 
ÎN ANGLIA
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Situația socială din Marea 
Britanie a cunoscut din nou, 
vineri, momente de încordare 
ca urmare a intrării în grevă a 
altor contingente de muncitori 
de la Uzinele de automobile. 
Dintre acestea, cea mai afectată 
este societatea „British Leyland", 
unde greva declanșată de elec
tricieni și alți specialiști a 
provocat întreruperea alimen
tării benzilor rulante cu curent 
și piese. De asemenea, la Uzi
nele „Vauxhall" a fost între
rupt lucrul ca urmare a grevei 
muncitorilor de la deservirea 
benzilor rulante.

Se precizează că, în situația 
actuală, chiar dacă greviștii vor 
relua imediat lucrul, benzile de 
montaj nu vor putea intra în 
funcțiune decît peste cîteva 
zile. Acest fapt se explică prin 
nevoia de a reconstitui mai 
întîi stocurile deja consumate 
de piese detașate, necesare re
luării lucrului la benzile rulan
te.

perioada 19—26 februario au 
fost înregistrate 420 003 de 
îmbolnăviri, ceea ce a făcut ca 
numărul total de cazuri do gripă 
să ajungă la I 400 000. Agenția 
M.T.I. relevă că îe timp ce In 
capitală numărul îmbolnăvirilor 
a început să se reduci, în di
ferite regiuni el răniinc ridicat.

O
MOSCOVA — în Uniunea 

Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-324", In vederea continuă
rii cercetărilor la spațiul cos

mic, conform planului dinainte 
stabilit, anunță agenția TASS. 
Aparatele instalate la bordul 
satelitului function saz'l normal.

O
SOFIA — Corespondentul A* 

gerpres. Gh, leva transmite i 
în județul Tolbuhin, considerat 
grînarul țării, au lost puse ba
zele celui mai mare complex din 
Bulgaria pentru Ingrășarea por
cinelor. I.a complex se vor în- 
grășa anual 100 000 porci și se 
vor obține 11 000 ('03 tone de 
carne (greutate vie).

Napoli : „SITUAȚIA AR PUTEA 
DEVENI DRAMATICĂ"

NAPOLI 28 (Agerpres). — 67 000 de locuitori din loca
litatea balneară Pozzuoli sînt gata să părăsească orașul lor 
in cazul cind solul va continua să șc ridice și să crape ca 
urmare a mișcărilor seismice. In ultimele 48 de ore, situa
ția nu a încetat să se agraveze, iar autoritățile municipale 
au și elaborat două planuri de urgență care să permită eva
cuarea rapidă a populației orașului în cazul cînd fenome
nul se va amplifica. Un grup dc ingineri din sectorul lu
crărilor publice, care procedează fără întrerupere de la în
ceputul săptăminii la sondarea solului, au declarat că „si
tuația ar putea deveni dramatică". Potrivit aprecierilor lor, 
evacuarea completă a orașului ar necesita aproximativ 6 ore.

O situație cu (olul diferită dc cea de la Pozzuoli se pe
trece în Insula Ischia, undo o mare parte a teritoriului s-a 
scufundat cu aproape 15 cm.

Astăzi,
ALEGERI LEGISLATIVE 

ÎN AUSTRIA
VIENA 28. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te : Duminică au loc în Austria 
alegeri legislative pentru reîn
noirea celor 165 de mandate în 
Consiliul Național (Camera De- 
putaților). Pe listele electorale 
sînt înscriși 5 045 714 de cetă
țeni. Pentru actualul scrutin, 
șase partide și-au prezentat 
candidați în toate cele 25 cir
cumscripții electorale.

în ultimele zile ale campa
niei electorale, cele trei par
tide reprezentate în parlament 
au abordat și unele aspecte ale 
politicii externe. Foștii parte
neri în „marea coaliție" guver
namentală și-au revendicat pa
ternitatea a ceea ce s-a realizat

pozitiv în domeniul politicii 
externe a Austriei. Nimeni însă 
nu a atacat orientarea de bază 
a acestei politici și nu a cerut 
modificarea ei. S-a desprins, 
dimpotrivă, un consens unanim 
în ceea ce privește necesitatea 
de a se continua eforturile 
pentru menținerea unor relații 
bune cu toate statele, pentru a 
promova inițiative menite să 
consolideze pacea și securitatea 
în Europa și în lume.

Partidul Comunist a desfășu
rat o campanie susținută în 
apărarea intereselor oamenilor 
muncii, a independentei și neu
tralității țării, a înnoirii și de
mocratizării vieții politice șl 
economice a Austriei.

SITUAȚIA5

DIN LTSIITHI) 
SE AGRAVEAZĂ

MASERU 28 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează 
că in stalul Lesotho continuă 
să se agraveze situația inter
nă ca urmare a măsurilor de 
represiune luate de guvern 
împotriva conducătorilor par
tidelor de opoziție. Astfel, se 
arată că lui Tscpo Mohaleroe, 
liderul partidului „Maremat- 
Iou“ i s-a fixat domiciliu 
forțat.

După cum se știe, la sfir
șitul lunii trecute primul mi
nistru al statului Lesotho, 
Leabua Jonathan, a declan
șat înainte de a fi cunoscute 
rezultatele alegerilor pentru 
Adunarea legislativă, lupta 
împotriva opoziției. Astfel, a 
fost anulat scrutinul, suspen
dată constituția și instaurată 
starea de urgență pe întreg 
teritoriul țării. De asemenea, 
au fost arestați liderii princi
palei grupări de opoziție — 
Partidul Congresului.

Măsurile represive luate la 
Maseru împotriva partidelor 
do opoziție, care se pronun
ță pentru o adevărată inde
pendență a țării — opinează 
comentatorii — evidențiază 
că Lesotho este amenințat de 
pericolul instaurării unei dic
taturi reacționare. De nuanță 
conservatoare și profund re
acționar, Partidul național 
guvernamental, condus de 
Leabua Jonathan, beneficia
ză de sprijin activ din partea 
Republicii Africa de Sud. In
stalarea unei dictaturi reac
ționare la Maseru ar da sa
tisfacție conducătorilor dc la 
Pretoria care urmăresc cu 
orice preț împiedicarea afir
mării acestui stat in direcția 
cuceririi independenței sale 
economice.
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italia Tratativele cvadripartite in vederea 
soluționării crizei de guvern

ROMA 28. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Timp de două zile, în- 
cadrul Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian au fost anali
zate rezultatele tratativelor 
premierului desemnat, Mariano 
Rumor, cu delegațiile P.D.C., 
P.S.I., PjS.U. și P.R.I., în vederea 
constituirii unui guvern cvadri- 
partit de centru-stînga. Sîmbătă 
dimineața a fost dat publici
tății un comunicat în care se 
arată că „Direcțiunea PJS.I. con
sideră că, pînă în prezent, nu 
s-au precizat condițiile politice 
și programatico care să permi
tă o hotărîre pozitivă a P.S.I. 
privind eventuala participare a 
sa la un guvern de coaliție1-. 
Observatorii politici interpre
tează această poziție a socia

liștilor ca o consemnare oficia
lă a eșecului discuțiilor de pînă 
acum dintre cele patru partide 
privind posibilitatea de â se 
ajunge la un acord asupra unor 
importante probleme ca, de pil
dă, politica economică a viito
rului guvern, aplicarea formu
lei de centru-stînga la nivelul 
administrației locale, problema 
divorțului, cu toate că în pro
blema fixării datei alegerilor 
regionale și a decretării am
nistiei pentru acțiuni legate de 
mișcările sindicale din toamna 
trecută „s-au realizat unele pro
grese".

Direcțiunea P.S.I. reafirmă,, 
totodată, „viabilitatea politicii 
de centru-stînga, care — orien
tată cu claritate — este sin

gura in măsură să dea un răs
puns politic pozitiv necesității 
de dezvoltare democratică a ță
rii11. In mod practic, aceasta 
înseamnă că socialiștii sînt gata 
să participe la noi tratative, 
dar numai în măsura în care 
punctul lor de vedere va fi a- 
doptat de ceilalți interlocutori.

Vineri au avut loc și ședințe 
ale direcțiunilor P.S.U. și P.R.I., 
care au aprobat activitatea des
fășurată de reprezentanții lor 
în cadrul tratativelor cu pre
mierul desemnat, Mariano Ru
mor. Socialiștii unitari au sub
liniat cu acest prilej că „sin
gura soluție posibilă a actualei 
crize de guvern o constituie 
formarea unui guvern cvadri- 
partit" și că „se opun reve
nirii la un guvern monocolor".

Urmate din pag. I

deniilor", Timorul situai la 
extremitatea estică a Micilor 
Sonde devine obiectul expan
siunii Lisabonei. Primii por
tughezi debarcă pe insulă iu 
anul 1520, lhcepindu șl mi
siunea civilizatoare prin a 
supune cu lorfă pe insulari, 
constituit! în triburi ae ori
gine malayeză și pgpuașe. 
Numeroase triburi împinse in 
regiunile din interior conti
nuă să opună rezistentă do
minației metropolei aliate un
deva la aproape 20 000 Ism 
depărtare. După aproape 100 
de ani de dominație exclusiv 
portugheză, In 1613 în Timor 
debarcă navigatorii olandezi. 
Urmează o epocă îndelunga
tă de războaie între cele două 
puteri coloniale în vederea 
slăplnirii acestui teritoriu. Ex
pedițiile sîngeroase ale por
tughezilor și războaiele por- 
tughezo-olandeze au redus in 
mod simțitor populația insu
lei.

Secole de-a rindul, Încă 
cu mult înaintea sosirii primi
lor europeni, societatea timo- 
ră era dezbinată în mici re
gale vrăjmașe care se luptau 
între ele pentru supremație 
asupra acestui teritoriu. Dc 
acest lucru au oroiital la în
ceput portughezii și ulterior 
olandezii. Cele două puteri 
coloniale au dezbinat triburi
le locale, au recurs la mitui
rea și cumpărarea regilor lo
cali. Colaborarea între Portu

galia și Olanda a dus, în cele 
din urmă, la pacificarea tri-, 
burilor rebele, iar oe la ju- 
măitatea secolului al XVIII- 
lea și la realizarea unui a- 
cord care consfiin[ea • Împăr
țirea Timorului in două; o 
parte revenind O'undei iar- 
cealaltă Portugaliei.

Lemnul de santal era toar
te apreciat in întreaga Asie 
de sud-est pentru proprietă

Timorului se bazează astăzi 
pe plantațiile de cafea, co
pra, cauciuc și sisal, care re
prezintă articolele de bază, 
destinate exportului. Majorita
tea populației este ocupată in 
agricultură, iar în regiunile 
muntoase se ocupă cu vîna- 
tul. Agricultura se practică 
în mod primitiv. In numeroa
se locuri țăranii nu cunosc 
in prezent nici plugul de

EN CURSUL ATACURILOR 
LANSATE IN PRIMA JUMĂ
TATE A LUNII FEBRUARIE, 
detașamentele patrioților din 
provincia sud-vlelnameză Quanq 
Nam au scos din lupta peste 
750 militari din rindul trupelor 
arnoricano-saigoneze — anunla 
agenția dc presă Eliberarea. Tot 
In această perioadă, forțele pa
triotice din regiunea amintită 
au distrus 12 tancuri și au cap
turat o importantă cantitate do 
armament de la trupele inamice.

O
în Statele Unite se intensifică 

opoziția fața de intențiile admi
nistrației Nixon de a extinde 
proiectul sistemului de rachete 
anlibalistice „Safeguard", Intr-o 
scrisoare adresată ministrului 

apărării, Melvin Laird, senatorul 
Edward Kennedy o anunțat că 
populația statului Massachusetts
— pe care o reprezintă în Senat
— nu va tolera instalarea de 
rachete anlibalistice in acest 
stat.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., U THANT, l-a convocat 
pe însărcinatul cu afaceri al 
Irakului la Națiunile Unite 
pentru a protesta oficial împo
triva difuzării dc către presa 
și radioul de la Bagdad a unei 
declarații atribuite ministrului 
irakian dc interne potrivit că
reia U Thant ar fi cerut retra
gerea trupelor irakiene din Ior
dania.

CANCELARUL R. F. a GER
MANIEI, WILLY BRANDT, va 
pleca luni într-o vizită oficială 
de trei zile la Londra. El va 
răspunde astfel la vizita pe 
care premierul britanic Harold 
Wilson a întroprins-o la Bonn, 
în luna februarie 1969,

PRIMUL MINISTRU BRITANIC, 
HAROLD WILSON, s-a adresat 
personal lui Hilmar Baunsgaard, 
șeful guvernului danez, și și-a 
exprimat dorința de a se inter
zice pescuitul somonilor în A- 
llantlcul de nord, s-n anunțat 
oficial la Copenhaga.

•

GUVERNUL INDIEI a repus 
in discuția parlamentului proiec
tul de lege cu privire la națio
nalizarea a 14 bănci străine. 
Aceste bănci, dispunînd de un 
capital de 500 milioane rtipti, 
au fost naționalizate la 19 iulie 
anul trecut. Proiectul de lege 
initial de guvern a fost apro
bat de către parlament.

WLADYSLAW GOMULKA, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a primit vi
neri pe ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S S., Andrei Gro- 
mîko, care a făcut o scurtă as- 
cală in capitala Poloniei, v'-n r-d 
dc la Berlin în drum spre pa
trie. Au fost examinate pro
bleme ale situației internațio
nale actuale, îndeosebi probleme 
ale întăririi securității europene.

Duminică în Guatemala au loc 
alegeri generale, eveniment 
precedat de o campanie electo
rală marcată prlnlr-o serie de 
acțiuni teroriste ce au creat o 
atmosferă de tensiune. Armata 
a luat măsuri severe de pre
cauție pentru a evita declanșa
rea a noi acte dc violență, ase
mănătoare atentatului săxirsit) 
zilele trecute la Ciudad do 
Guatemala, unde au fost uriso 
trei persoane, inclusiv-un can
didat pentru congres al Parti
dului revoluționar de guvernă- 
mint.
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PERU : Civilizația incașă apare in Peru în jurul anului 1200, cînd sînt cucerite toau 
popoarele din regiunea andină a Amerjcii dc Sud-și se întemeiază un mare imperiu indigtn. 
In 1531, spaniolii debarcă pe țărmul peruvian. distrugind imperiul Inca. Incașii se refugiat 
spre munți, găsind un ultim adăpost pe o inălțime a Anzilor la Machu-Picchu,' reședința ulti
mului rege incaș, Atahualupa. Cuceritorul spaniol Pizaro îl ucide pe rege și pleacă încărcai 
cu comori în valoare de miliarde, indienii dispunînd de mari cantități de aur. Totuși cea mai 
mare parte a aurului lor este ascunsă intr-un loc necunoscut pînă astăzi.

In foto : Ceea ce a mai rămas din vechea reședință regală de la Machu-Picchu.

da ploioasă. O dată cu tre
cerea la sezonul secetos, cu
prinși de un entuziasm de 
nedescris, băștinașii dau dru
mul apelor zăgăzuite să 
curgă pe pămînturile cultiva
te. In drumul lor însă aces
tea distrug total sau parțial 
semănăturile, provocind da
une însemnate populației.

Cea mai înapoiată parte a 
Timorului este regiunea mun

australiene, canadiene și en- 
glezț. Monopolurile petroliere 
americane „Vacum Oii", „Su
perior OH", compania anglo- 
olandeză „Royal Dutch Shell" 
și compania mixtă „Timor OH 
Ltd." cu capital american, 
australian și canadian, au pă
truns în economia tării, pros- 
peclind și exploalînd petrolul 
din Timor. Comerful exterior 
se ailă de asemenea concen

TIMOR, insu/a cu savane și mlaștini
țile sale terapeutice și pen
tru aroma sa minunată. Băș
tinașii preparau din el un fel 
de pastă cu care î.și ungeau 
corpul. Santalul era folosit în 
afară de aceasta la ceremo
niile religioase, pentru con
fecționarea de statui, podoa
be, casete șl, în ultimă ins
tanță, pentru mobilă.

Comerful cu santal aducea 
venituri fabuloase, el a atras 
în Timor pe navigatorii por
tughezi și olandezi și, după 
cum recunosc ts'oricii, a fost 
cauza multor războaie între 
coloniști, fie ei portughezi 
sau olandezi, și triburile lo
cale.

Economia de Up colonial a

lemn. Cei cure folosesc la 
arat vite cornute sini pe drept 
cuvinl răslătali ai soarlei. 
Condițiile climaterice nu fa
vorizează totuși agricultura. 
Șase, și uneori chiar nouă 
luni pe an, asupra insulei se 
abat viaturile uscate care aduc 
mase de aer cald din pustiu
rile australiene. Restul anu
lui, In Timor cad cantllăfi 
foarte mari de precipitații, 
pămîntul mustește, iar re
giuni întinse de savane, arse 
de soare, se transformă in 
mlaștini. Băștinașii sînt recu
noscut! ca meșteri iscusiți în 
construirea de zăgazuri și la
curi de acumulare a apei în 
regiunile de munte în perioa

toasă unde populația își cîș- 
tlgă existenta In special cu 
ajutorul sufitei și săgeții. VI- 
natul este gonit din pădure 
cu ajutorul focului. Pădurea 
este Incendiată și cu prilejul 
pregătirii terenurilor pentru 
agricultură sau grădinărit. 
Din această cauză suprafața 
insulei este presărată din loc 
în loc cu cioturi carbonizate 
ale copacilor.

Statutul de „teritoriu de 
peste mări" atribuit Timoru
lui nu a schimbat cu nimic 
sltuafia din această colonie 
portugheză. Subsolul, bogat 
în petrol, este exploatat cu 
concursul autorităților portu
gheze de companii americane.

trat in proporție de 60 la su
lă in mîinilc companiilor și 
firmelor străine.

Misiunea autorităților-colo
niale portugheze în Timor 
este ilustrată de următoare
le fapte: la o populație de 
560 00O de locuitori revin în 
total 24 de medici, cinci spi
tale, o școală medie, circa 
97 la sută din întreaga popu
lație este analfabetă. in 
schimb. în Timor activează 
13 misiuni catolice și 68 de 
filiale ale, unor misiuni creș
tine. Condițiile de locuit ale 
populației sînt din cele mai 
grele, bolile și subnutriția iac 
ravagii.

Pe lingă interesele econo

mice pe care Portugalia le 
urmărește in Timor, teritoriul 
are o deosebită importanță 
strategică. El se află situat 
la încrucișarea unor impor
tante căi de navigație mariti
mă și aeriană în Asia de sud- 
est. Prezenta portugheză în 
Timor este asigurată de pu
ternice garnizoane militare 
unde, în ultimii ani, au fost 
dislocate mari efective. Ex
perta militari ai blocului 
S.E.A.T.O., așa după cum re
leva presa, nu au făcut un 
secret din intențiile lor de 
a transforma această insulă 
într-o bază militară pentru a 
exercita presiuni asupra miș
cărilor de eliberare națională 
din sud-estul Asiei.

După ocuparea insulei,- în 
repetate rinduri populația 
băștinașă s-a răsculat împo
triva autorităților colonialis
te. Evenimentele din Ir lanul 
de vest, răscoala din Brunei, 
și a populației din Noua Gu
inee au inlluenfat populația 
Timorului. Frămintărlle tri
burilor locale s-au intensifi
cat. Pentru a abale aten/ia 
populației de la lupta de in
dependentă, autoritățile por
tugheze învrăjbesc triburile. 
Cîndva, scriitorul portughez 
Teofilo Duarti se intreba da
că nu cumva Timorul sc află 
în „pragul infernului". Fără 
îndoială că dacă ar vizita Ti
morul, ar da un răspuns a- 
litmaliv acestei întrebări.
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