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• Cunoașterea realității

CERINJE ALE UNUI

DINAMIC, EFICIENT
IOAN GHINEA, 

șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal de partid

Mobilizarea colectivelor uni
tăților economice la îndeplini
rea sarcinilor sporite pe anul 
1970, a angajamentelor pe care 
și le-au asumat oamenii mun
cii in vederea depășirii planu
lui necesită din partea organe
lor și organizațiilor de partid 
o preocupare susținută pentru 
îmbunătățirea stilului și meto
delor lor de muncă, pentru or
ganizarea și planificarea judi
cioasă a muncii, exercitarea cu 
competență a rolului de condu
cător politic al fiecărei organi
zații. creșterea răspunderii tu
turor comuniștilor pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate. 
Traducerea cu succes în viață 
a multiplelor sarcini care ne 
stau m față nu poate fi con
cepută fără un control perma
nent. sistematic, calificat și e- 
ficace. Tocmai de aceea, con
trolul de partid ca latură e- 
sențială a stilului de muncă 
presupune cunoașterea temeini
că a realităților din domeniul 
de activitate respectiv, capa
citatea de a sesiza esența pro
ceselor și fenomenelor ce au 
loc, de a găsi soluții și metode 
eficiente, care să conducă la 
traducerea în viață a hotăriri- 
lor de partid și de stat.

In vederea îmbunătățirii con
trolului, cuprinderii sarcinilor 
izvorite din hotărîrilc organe- 

au 
or
din 
câ

tor superioare și proprii, 
fost repartizați membri ai 
ganelor de partid, lucrători 
aparatul de partid și alte 
dre cu munci de răspundere pe 
anumite unități și obiective in
dustriale care să îndrume și 
să ajute în mod concret orga
nizațiile de partid in realiza
rea sarcinilor ce le revin. De a- 
s omenea. in vederea cuprinde
rii mai bune a problemelor, 
marea majoritate a organiza
țiilor dc bază repartizează sar
cini concrete membrilor de par
tid, in raport cu pregătirea po
litică și profesională, iar perio
dic. cu ocazia adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de ba
ză. membrii de partid sînt so
licitați să informeze asupra 
modului cum și-au dus la în
deplinire sarcinile încredințate. 
Măsurile luate de Comitetul 
municÎDal de partid pentru îm
bunătățirea stilului și metode
lor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid, de ma
să, obștești și economice, pen
tru organizarea aplicării hotă- 
ririlor și desfășurarea unui con
trol mai exigent și competent 
s-au concretizat intr-o serie de 
rezultate pozitive obținute in 
activitatea economică, în munca 
politică și organizatorică.

La mina Uricani au fost de
pistate, in anul 1969, o serie 
de carențe in activitatea co-

r

A doua străpungere 
Bărbăteui«Lupeni

Joi, în schimbul III, mine
rii din brigada lui Dominic 
Șofai vi de la viitoarea mină 
Bărbăteni au străpuns la ori
zontul 800, galeria direcțio
nală de legătură cu mina Lu- 
peni. Lucrarea, in lungime 
totală de 3 450 de metri, a 
fost începută acum aproape 
4 ani, executindu-se spre 

Comitetul municipal V.T.C., in colaborare cu cinematograful „7 Noiembrie" din Pe
troșani, organizează un concurs cu tema „Muzică și turism". Participanții vor viziona, intre 
20—26 martie, patru f.. ne artistice muzicale și 4 filme turistice de scurt metraj, urmind 
să răspundă la întrebările formulate pe marginea acestor pelicule. Concursul va avea loc in 
data de 28 martie, ora 1G. la Casa de cultură din Petroșani. Se vor acorda premii conslind 
in excursii prin țară, obiecte, abonamente cinematografice ctc.

miletului de parlid. a organi
zațiilor dc bază și comitetului 
de direcție in ceea ce privește 
organizarea muncii pentru rea
lizarea sarcinilor economice și 
politice. Ca urmare a cazurilor 
frecvente do indisciplină in pro
cesul de producție, de încălca
re a normelor de protecție a 
muncii, slabei preocupări pen
tru aprovizionarea tehnico-ma- 
terială a locurilor de muncă 
și a unei asistențe tehnice ne
corespunzătoare, exploatarea mi
nieră nu și-a realizat ritmic 
sarcinile de plan. Aceste nea
junsuri au găsit un teren priel
nic in condițiile în care comi
tetul dc partid și organizațiile 
de bază, deși cunoșteau starea 
dc lucruri, au manifestat o 
slabă exigență față dc cadrele 
de conducere, nu au interve
nit la timp, nu au stabilit mă
surile cele mai corespunzătoa
re pentru înlăturarea lipsurilor. 
Ia toate acestea se adaugă și 
lipsa dc operativitate și com
bativitate manifestată do Comi
tetul orășenesc de partid Uri- 
cani care nu a intervenit cu 
toată hotărîrea pentru curma
rea stărilor de lucruri negati
ve. In scopul îmbunătățirii ac- 
tivității economice și politice. 
Comitetul municipal de partid 
a stabilit, pe baza studiilor și 
analizelor efectuate, un com
plex de măsuri politice și or
ganizatorice menite să ducă la 
lichidarea deficiențelor consta
tate. Eficiența controlului efec
tuat și a măsurilor adoptate 
isi găsesc reflectarea în rezul
tatele pozitive obținute în pe
rioada ce a trecut de la în
ceputul anului de colectivul 
minei Uricani.

Un alt obiectiv al controlu
lui efectuat îl constituie urmă
rirea modului în care comite
tele de partid și birourile orga
nizațiilor de bază se preocu
pa de respectarea și aplicarea 
principiului conducerii și mun
cii colective. Ceea ce caracte
rizează majoritatea organizații
lor de partid este respectarea 
neabătută a acestui principiu 
în activitatea de partid. Cu toa
te acestea, la comitetul de par
tid al minei Dîlja o anumită 
perioadă s-au manifestat se
rioase deficiențe in ceea ce pri
vește participarea organului de 
partid, în întregul său. Ia ac- 
tix itatea pentru elaborarea de 
hotărîri și măsuri, la organi
zarea muncii pentru aplicarea 
lor în viață. In scopul re
medierii acestor deficiențe, se
cretariatul Comitetului munici
pal de partid a luat măsuri 
concrete în vederea activizării 
organelor de partid, pentru im-

punctul de joncțiune dinspre 
Bărbăteni 2 200 metri, iar 
dinspre Lupeni 1 250 metri.

Acest eveniment — a doua 
străpungere de la Bărbăteni 
— se înscrie ca un pas im
portant pentru punerea in 
funcțiune peste citeva luni a 
minei Bărbăteni.

Continuare in pag. a 3-a

S-a tras linia socotelilor și 
sub cca de a doua decadă din 
martie. A mai rămas ultimul 
pas — decisiv — pină la sca
dența primului trimestru 
1970. Minerii Văii Jiului 
adăugat alte realizări la cele 
anterioare privind îndeplinirea 
sarcinilor de plan la produc
ția de cărbune. In perioada 
10—20 martie planul pe ansam
blul bazinului a fost realizat

La Fabrica de stîlpi hi
draulici de la Vulcan 
(F.S.H.V.) se află in curs de 
montare o mașină de honuit 
(de finisare a cilindrilor). Ur
mează ca de luna viitoare să 
înceapă montajul a trei uti
laje (două strunguri automa
te și o mașină de honuit). 
ultimele încă neintegrate în 
cadrul fluxului tehnologic al 
fabricii. După punerea lor în 
funcțiune, fabrica va ajunge 
la capacitatea de producție 
proiectată de 15 000 stîlpi 
hidraulici pe an.

Montajul se execută de co
lectivul brigăzii conduse de 
Octavian Baciu.

Asiqurareo din 
te de a produce 
tri proiectați a i 
condiții tehnice, 
si orqanizatorice, este in ca- 
’ul unui obiectiv industria! se 
ialio Fabricii de brichete de 
la Coroesti, de o importantă 
vitală.

In acest sens, am purtat, cu 
■ nqinerul Gheorqhe Mirică, 
directorul complexului Prepa- 
ratia de cărbune Fabrica 

în 
la 
la 
de 
a- 
de

în proporție de 100 la sută, iar 
calitatea producției a înregis
trat o evidentă îmbunătățire 
prin reducerea conținutului de 
cenușă în cărbunele extras cu 
0,7 puncte. Pe loc de frunte 
cu realizările s-au situat și 
această decadă minerii de 
Paroșeni avînd extrase de 
începutul lunii 5 292 tone 
cărbune ceea ce totalizează 
preape 9 000 tone depășire

La Sohodol se așteaptă 
primăvara

Energeticionii din cartierul Sohodol < — Paroșeni aș
teaptă cu nerăbdare zilele călduroase pentru a-și înfrumu
seța cartierul. Prin muncă patriotică, ei vor amenaja un 
frumos loc de agrement între blocuri și. in același timp, vor 
reamenaja ștrandul termoficat — plăcut loc de recrecrc a 
locuitorilor din cartier în orele libere.

Activitate 
rodnică

Cercul joto al Casei de 
cultură, condus de Gh. Be- 
laslco, desfășoară o intensă 
și rodnică activitate. .Recent, 
fotoamatorii din cadrul aces
tui cerc au trimis la expo
ziția fotografică organizata la 
Palatul culturii din Iași, un 
număr de 50 de lucrări, iar 
la primul salon interjudefean 
de artă fotografica de la 
Craiova, 30 de lucrări. 

de brichete de la Coroesti, o 
scurtă discuție in sola „creie
rului" instalației de bricheta- 
re - pupitrul de comandă si 
schema ei sinoptică.

Reporterul : Cum se 
portă acum, la începutul

com-

Interviu realizat
Ion MÂRGINEANU 

plan pe acest an. Locul doi, in 
ordinea realizărilor pe decadă, 
îl ocupă minerii de la Lupeni 
avînd o .depășire a planului la 
zi pe martie de 2 758 tone, 
urmați fiind de minerii din Pe- 
trila cu 100 tone cărbune ex
trase peste sarcini. Revenind

Micii rrieșteri mar: ai cer
cului de linogravură ce-și 
desfășoară activitatea pe lin
gă Casa pionierului din Pe
troșani muncesc de zor. Sa 
pregătesc pentru concursul 
republican de artă plastică 
rezervat pionierilor. Străduin
ța lor este explicabilă. Au 
de apărat un prestigiu. A-

Capriciile anotimpului, fluc
tuațiile extreme ale perioa
dei de -tranziție 
primăvară nu pot 
cunde faptul că 
a sosit I

E deja sfirsitul ..........
tie. lată de ce este necesar 
ca activ [tă li lor edilitar-qos- 
podărești de „schimbare la 
fată" a localităților Văii Jiu
lui să li se imprime un ritm 
accelerat, să concentreze e- 
forturile, preocupările tuturor 
celor interesați.

O atentie prioritară in a- 
cest sens se cuvine acordată 
străzilor — întreținerii și re
parării lor, lichidării comple
te a deqradărilor survenite 
in lunile de iarnă. Multe 
din străzile municipiului eta
lează un cortegiu de obsta
cole pentru șoferii de pe 
autobuze si autocamioane, 
în momentul de fată, a înce
put să... miște cite ceva : 
Ici-colo s-a pornit plombarea 
„cariilor" cu pietriș dar a- 
ceosta nu „vindecă", ajută 
prea puțin. Se impune ca
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Comitelui de stat pentru cul

tură și artă. Consiliul Central 
al Uniunii generale a sindi
catelor, Uniunea națională a 
cooperativelor agricole de pro
ducție și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
au organizat — in cinstea celei

Zilele trecute elevii Școlii 
generale nr. 5 Petrila s-au 
intilnit cu studenții vietna
mezi care studiază la Insti
tutul de mine Petroșani. Ei 
au vorbit despre viața și lup
ta poporului vietnamez, și au 
răspuns la întrebările elevi
lor legate de sistemul de or
ganizare a școlii, activitatea 
pionierilor etc. Intîlnirile au 
fost urmate de programe ar
tistice. fotografii, schimburi 
de cadouri.

nul trecut, colega lor 
Luca a obținut locul 
țară cu portretul unei 
CUțe. Diplome au primit și
alți participant din . Petro
șani. O precizare. La con
cursul pe țară participă doar 
lucrările selecționate la fa
zele municipală și județea
nă. Așa că nu-i do loc ușor. 

incepind chiar din aceste 
zile să sc treacă la reface
rea temeinică a imbrăcămin- 
tii asfaltice a străzilor I Este 
o cerință elementară care 
trebuie onorată pentru buna 
desfășurare a transportului 
rutier de mărfuri si călători, 
si nu se cade să uităm nici 
o clipă că peste puțin timp 
va începe si afluxul uriaș de 
turiști motorizați.

întreprinderea de gospo
dărie locativâ a 
in 
rite 
ter ______ ____
diri : schimbarea ferestrelor 
la casele de pe unele străzi, 
montarea de jqheaburi și 
rectificarea pantei de scur
gere a apelor la diverse 
blocuri si alte amenajări de 
acest qen. Acum, o dată cu 
primăvara atentia factorilor 
coordonatori, a echipelor 
destinate să ducă la bun 
sfirsit importanta acțiune, să 
se întoarcă cu convinaere 
si la lucrările executate doar 
partial care au fost făcute 

de-a 50-a aniversări a Parti
dului Comunist Român — al 
VI-lea Festival dc teatru de 
amatori „Ion Luca Caragiale11. 
La acest festival participă for
mații de amatori din întreprin
deri. instituții, cluburi și casc 
de cultură ale sindicatelor, că- 

Dc la agenția teatrală de 
pe strada Republicii pot fi 
cumpărate bilete pentru toate 
genurile de spectacole, or
ganizate de trupe locale sau 
venite in turneu în Valea 
Jiului. In felul acesta a fost 
împlinit un deziderat al pu
blicului, asupra căruia s-a 
atras atenția în coloanele 
ziarului nostru.

Răspunzînd invitației adre
sate de conducerea Teatrului 
„Valea Jiului", zilele trecute 
cunoscutul istoric de teatru 
dr. docent Ion Zamfirescu de 
la Universitatea din Bucu
rești a conferențiat in fața 
corpului artistic despre tea
trul contemporan și relațiile 
sale cu celelalte arte. Expu
nerea a fost urmărită cu deo
sebit interes de către partici- 
panți.

pe jumătate, cum vine vor
ba, (deși pe alocuri procen
tul de execuție e și mai 
mic...) care este necesar a 
fi impulsionate, incheiate 
complet. Totodată, muncitorii 
de la șantierul de telecomu
nicații să refacă de urgență 
trotuarele sparte cu ocazia 
lucrărilor de instalare a cab
lurilor pe care le efectuează 
in prezent.

O sarcină însemnată re
vine în acest interval pre
sant colectivului întreprinde
rii de aospodârie comunală. 
Si, s-o pornim cu salubriza
rea. Anul trecut, s-a stabilit 
un olan amănunțit de ridi
care a aunoaielor, rămăși
țelor menaiere. cenușii de 
la centralele termice. Dacă 
în zilele reci ale iernii s-o 
mai putut înnâdui unele... 
deroqări în acest domeniu, 
apoi acum, o dată cu sosi
rea zilelor călduroase, ami- 
narea pentru calendele gre- 

m;ne culturale, casc de cultură 
municipale, orășenești și alo 
tineretului și din unitățile mili
tare ale M.F.A.

In această importantă mani
festare artistică s-au înscris și 
citeva formații de teatru din 
Valea Jiului.

Cele mai valoroase formații, 
clasificate de juriul central pe 
primele locuri la faza finală, 
vor fi programate pentru a 
prezenta spectacole în Capitală 
și în alte localități.

In cinstea celei de a 50-a 
aniversări a P.C.R. va fi pre
zentat în Capitală un spectacol 
festiv cuprinzind selecțiuni din 
SDectacolcle formațiilor laureate 
și premiate.

i Epdsvdc

O dală cu navele care 
decursul secolelor s-au scu
fundat in dreptul coastelor 
Marii Britanii marea a înghi
țit și bogății iabuloase. Pen
tru a le recupera, căutătorii 
de comori englezi au desfă
șurat anul trecut o febrilă 
activitate, ca niciodată pină 
atunci. Numeroși scafandri 
amatori au căutat mult-dori- 
tele bare de aur. monede de

argint, pietre prețioase, tu- I 
nuri de bronz, care — aco- I 
perite de mușchi — zac in j 
adîncuri, unde au fost tri- i 
mise dc furtuni. Insă numai 
profesioniștii, echipe de spe- ; 
cialiști cu experiență, au 
șansa de a găsi ceva. Numai I 
ei pot îndrăzni să se scufun- I 
de in apele înșelătoare unde | 
se presupune că ar exista co- i 
mori. Slînci primejdioase 
mărginesc cimitirul „arma
dei*  spaniole, a corăbiilor I 
neguțătorilor englezi și a nu- I 
meroasclor vase scufundate I 
în timpuri mai recente. Dar I 
nu numai marea reprezintă | 
obstacole serioase în calea < 
căutătorilor de comori. Le- | 
gile Angliei împiedică, la rin- . 
dul lor, pe aceștia să devi
nă bogați peste noapte. Cea . 
mai mare parte din aceste 
comori aparțin, potrivit acestor , 
legi, coroanei britanice. Dar | 
autoritățile recunosc însă că i 
nu pot ține stavilă abililor | 
căutători de epave. „Noi
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Satelitul american „Explorer-38", lansat 
luna iulie pe o orbită în jurul Pămîntului 
o roză de 5 860 km, a stabilit că planeta 
care locuim, la fel ca și planeta Ju-

EXPLORER-38*'

urmea- 
orașul Rio de Janeiro 
peste Golful Guanaba- 
grabă a statului Gua- 

și un substrat po-

ORIZONTAL i 1) Are ceva pe deasupra ! 2) Ia mereu bani; 
3) Cap descoperit ! — Mindre, mai demult ; 4) Pasăre — l.a 
poalele rochiei ! 5) Element de compunere pentru desăvîrșii — 
Date la pămînt; 6) Interzis elevilor — Plăcere ; 7) Necinstit — 
Azi ; 8) Cu moralul sub zero ; 9) Mințită...

VERTICAL: 1) Lingușitoare (fig.) ; 2) Bază de... plecare; 
3). In boxa ! — Zile de vară ; 4) Casă marc — Aproape... 5) To 
adoarme — Certuri : 6) îndatorire — Pînză ; 7) Precipitat — 
Cîntă la vioară; 8) Devenit STASf’O) întărită.

DE ICI
COLO

la Muzeul de arte burnoo
se din Vieno, prmtie colecți
ile unice de antichități se află 
unele foarte importante leaa- 
le de trecutul ooporului bul- 
ooi. Această colecție, foi ma
to din vase de ceramică or
nate cu incrustată reprezen- 
tind cavaleri oiotobulaari, 
esle una din cele mai prețioa
se colecții din lume.

Dudo occidentul de mașină 
Drodus in oprooiere de Bel
fort. cei doi idoli — soții 
Hollydav — au fost nevoiți 
să anuleze o parte din turnee 
si spectacole de aolă. Sylvie 
Vartan, care a suferit o rană 
Diiternică la obraz, nu va 
moi outeo cinto timp de pa
tru luni — interval stabilit de 
medicii care ou suous-o unei 
ooerotii ce a durat cinci ore. 
Cil despre Johnny Hollyday, 
care o suferit o fractură la 
nas. nu va putea să 
in public decît peste 
săplămini.

Putini sint c<
Alexandru loan ( patrio
tul înflăcărat, luplătoiul pen
tru făurirea statului român 
modern, a poposit pentru o 

:e la Deva, la puțin timp 
ce a lost silit, de coali- 

burghezo-moșieroască, să 
Faptul oslo relatat de 
iiit narea, uitată azi, 

,a Dunca într-un ma
de 43 de pagini, inti- 
Lin episod istoric", 

păstrează in Biblio
teca documentară â Muzeului 
județean din Deva.

Mîhnit și dezamăgit do tră
darea grupului de ofițeri, in- 
diqnal de uneltirile coaliției 
burghezo-inoșierești, cu sănă
tatea zdruncinată, Cuza pără
sea pentru totdeauna tara 
lăsind în urma sa înfăptuiri 
dv o excepțională însemnă
tate pentru tinâiul stat român 
unificat.

tn acea seară de 13 februa
rie 1866 trecea pe aceleași 
străzi înghețate ale Bucureș- 
tiului, pe care. în urmă cu 
șapte ani, tot într-o zi de 
februarie, în fruntea mulțimii 
venite să --alule pe domnitorul 
celor două principate, intra 
in capitala Țării Românești.

însoțiți de comisarii nu
miți in acest scop de locote
nenta domnească si escortați 
de un detașament de cavalerie, 
Al. I. Cuza împreună cu cel

care-1 urmau, 
pînă l.i graniță, 
îndreaptă spre Brașov, 
graniță îmbrățișează santinela 
romană, salutind asllel tara 
de la care își lua rămas bun 
pentru totdeauna.

După un popas la Brașov, 
unde face o vizită, Cuza se

om poruncilor, 
indi.i/iii'l, era uri 
„dumă voalată1* și de două 
tune cu cile un copil In 
brale. După ce li se asigură 
la etaj colo mai bune camere 
ale modestului hotel, însoți
torii enigmaticului vizitator 
transporta sus bagajele ; cu-

aporă

sînt din 
folosite, inclusiv

Elicooterele 
ce mai des ______
pentru transportul de călători, 
datorită marilor lor posibili
tăți de decolare si aterizare 
pe olatforme mici si totuși... 
moi «;:nt locuri unde nici a- 
ce'*ea  
onest 
scară __
formă de aondolă sau scaun. 
Dar metoda este imperfectă 
datorită încetinelii cu care se 
face îmbarcarea. Pentru rezol
varea radicală a problemei, 
o firmă americană a eloborat 
proiectul si a realiza*  o scară 
rulantă pentru îmbarcarea 
De elicoptere. Capacitatea 
instalației, de altfel destul 
de simplă, este de 20 de per
soane Io o altitudine de 
m în numai 4 minute, 
miiloace obișnuite, 
număr de persoane 
tea urca în 
de minute.

Pentru petrolierele cu de
plasamentul de peste 100 000 
tone sini necesare nu numai 
porturi cu apa adîncă și sis
teme complicate de conducte, 
ci și parîme capabile să re-

s-
elicontere

îndreaptă spre Viena, trecînd 
și prin Deva.

,,„.E patrusprezece februa
rie 1866...*  In Deva, „un inie 
orășel ce poartă numele ce
tății ce-1 încoronează", „pe 
cînd se ingina ziua cu noap
tea” — relatează Constanța 
Dunca — sosește la hanul 
„Hotel Bauer*  o călească 
mare de voiaj, cu patru cai 
de poștă.

Cafeneaua, pînă aici 
tonă, se însuflețește o 
cu apariția străinului 
domn de mărime ceva peste 
mijlociu, lat la spate, aproape 
ascuns într-o manta lunga a) 
cărui guler de blană scumpă 
era ridicat peste fată și urechi*  
Domnul, al cărui mers era

fere, saci de voiaj, pleduri, 
coșuri cu provizii.

IJn bărbat intre doua vîrsle, 
cil barbă și tricolor la ceas, 
îi cere proprietarului hotelu
lui permisiunea de a-1 servi 
ol pe străin, pentru că bănu
iește că distinsul personaj este 
mai mult decît un călător 
oarecare.

Deosebit de interesant esle 
monologul ce-1 rostește în 
camerele hotelului fostul domn, 
abătut, dar demn, in fata so
ției sale, monolog în care 
esle prezentat succint progra
mul do muncă și reforme 
al lui Cuza în cei șapte ani 
de domnie.

Românii din Deva, aflind 
vestea, îi fac a doua zi dl-

rnlneața o emoționantă de
monstrație do simpatie celui 
• are a fost primul domnilor 
al Principatelor Unite. Retine 
atenția momentul întilnirii lui 
Al. I. Cuza cu protopopul 
( r.ii ni, din Dobra,, caro “e 
găsea ui liolul hotelului. Din 
dialogul înfiripat între ol 
reiese că printre complotiștii 
do la II februarie s-ar li 
aflat și căpitanul Crainic, fiul 
protopopului din Dobra.

Apoi Cuza pleacă petrecut 
de entuziasmul românilor din 
străvechiul oraș hunedorean, 
care îi urează ..Să trăiască*.

Multi ani după detronarea 
lui Cuza, presa din 
nostru i-a închinat 
emoționante. Revista 
zeana*  din Orăștio 
în, 1911, pe o pagină întrea
gă, intr-un montaj de . foto
grafii, momente și scene din 
viata acestuia: depunerea ju- 
rămîntului ca domn a) Moldo
vei, primirea la București, vi
zita la Constantinopol, secula
rizarea averilor mănăstirești 
etc. La rubrica „Flori de o 
zi*.  în articolul „Al. I. Cuza" 
se spune: „în istoria neamu
lui nostru e una din cele 
mai însemnate pagini epoca 
marelui domn al Țării Române 
— Al. I. Cuza”,

Cel mai mic stat din Brazilia, 
va dispare. El are o întindere 
și urmează să se contopească cu statul în
vecinat Rio de Janeiro, care are 43 000 km2. Cu 

unei 
esle

această ocazie se va pune capăt și 
permanente confuzii : Rio de Janeiro 
capitala Guanabarei, capitala statului Rio 
de Janeiro fiind Niteroi. In timpul in care 
Rio de Janeiro mai era capitala Braziliei, 
teritoriul ei forma așa-numitul district fede
ral. O dată cu mutarea reședinței guverna
mentale in noua capitală. Brasilia, fostul dis
trict federal a fost transformat in statul Gua
nabara. Acest stal minuscul s-a dovedit insă

a fi prea costisitor. La contopirea lui cu sta
tui Rio de Janeiro, Rio de Janeiro va fi in 
sfîrșit capitala statului Rio de Janeiro. Nite- 
roi, actuala capita'â a acestui stat, 
ză să fie legat de 
printr-un pod uriaș 
rei. Desființarea în 
nabara are însă 
lr?ic. Aici, unde se află al doilea mare oraș 
al Braziliei, deține de mult timp puterea o- 
poziția politică. Din momentul contopirii 
Guanabarei cu statul Rio de Janeiro, această 
opoziție intră

ziste la șocuri in timpul a- 
costării. Un petrolier cu un 
deplasament de 200 000 tone, 
navigînd în plină viteză, tre
buie să parcurgă 2,5 mile 
distantă de frînare pînă să 
acosteze.

Păpușa de aur

ploaie.- cu peștii 
aer de uragan, iar 
ploaie.,, cu boabe

A. I.

ACUM om sâ ilustrez

— Te-ai dezvafal de 
fumai ?

— Nu, de împrumu
tat jigări...

La Muzeul de jucării din 
orașul Sonneberg (R.D.G.) 
printre cele 700 0(10 jucării 
din toate țările și toate tim
purile se află și un exponat 
unic : păpușa din aur — cea 
mai veche jucărie cunoscu
tă pînă acum. Ea provine din 
Egiptul antic și are vii sta 
de... -1000 ani.

Pot fi construite porturi 
de încărcare-descărcare cu o 
singură dană (vezi foto), 
însă asemenea porturi au ne
voie de întinderi mari și de 
sisteme de conducte mai 
complicate. Avantajul unei 
singure dane menținute cu 
opt ancore constă în aceea că 
navele acostate se pot În
toarce liber, în funcție de 
direcția vîntului și curenți- 
lor. Cerința principală pen
tru amplasarea danelor este 
ca navele să poată acosta li
ber.

Cu' toate că costul con
strucției instalațiilor portua
re are o mare importantă, 
cheltuielile de exploatare a 
petrolierelor sint atit de mari 
îneît se tinde în mod evident 
spre reducerea la minimum 
a cheltuielilor de exploatare, 
și nu a costului construcției 
instalațiilor portuare,

Specialiștii consideră că nu 
se poate aștepta scăderea 
vitezei de acostare o dată 
cu mărirea dimensiunilor pe
trolierelor. Pentru 
rele mari trebuie, 
evident, construite 
departe de mal. 
cheiuri trebuie amplasate în 
așa fel, incit să se reducă 
la minimum volumul lucră
rilor de. adîncire a fundului 
marin și întreruperea lucră
rilor de încărcare-descărcare 

cauza intemperiilor.

Toamna trecută,_ intr-un 
orășel scoțian a căzut o grin
dină neobișnuită. Studiată >n 
laborator, pentru ciudata sa 
culoare neagră, s-a constatat 
câ provine din cărbune în
cins. Și specialism au e a- 
horal și o explicație; o pai.- 
le din cărbune esle en> ■ 
prin coșurile fabricilor și va
poarelor, așa cum a existat 
in India 
ridicaji în 
în Maroc 
de griu.

orqanizat 
; pentru 

CP

în Elveția
recent un
cel mai bun ----- -------
temă „Merele imoîedică for
marea coriilor dentare".

CisHootorul concursului

concurs 
afiș avind

. . „____  _____ _ a
fe<t Robert Fischer din Watt-

' Un mare restaurant din El
veția o adoptat o metodă o- 
r>o:nolă pentru a stimula ope
rativitatea personalului de 
serviciu. Pe mese au fost ase- 
zpte niște clepsidre în 
nisipul tTece dintr-o 
in alto o vasului în 
de 10 minute. Dacă în acest 
Interval de timp clientul nu 
a fost servit, acesta are drep
tul să consume prînzul qratu-

Căile ferate din S.U.A. au 
adoptat altă metodă pentru 
o spori operativitatea chel
nerilor. Fiecare client are la 
dispoziția sa un carnete! pe 
cn'-e poate să-și noteze co
manda : chelnerul trece, o ia 
$i la scurt timp aduce plato
urile.

Pictorul Cestmir Kafka 
realizat vitraliul de 24 m care 
împodobește pavilionul ceho
slovac Io expoziția de la 
Osaka. Vitraliul. pictat in 
manieră antică. produce 
un efect deosebit prin 
de culori si lumini.

Influența undelor gravitaționale 
ale pu'sarilor asupra Pămîntului

Ia Institutul cercetărilor de pers- 
emis ipoteza că Pămîntul poate 
de unde gravitaționale, care pot

Prof. F. J. Dyson, de 
pectivă din Princeton, a 
fi privit ca un detector 
proveni de la orice model rotitor sau pulsator, propus pentru 
pulsari (vezi „Astrophysical Journal**,  vol. 156, pag. 529). 
Teoretic, undele pot provoca dilatarea sau comprimarea 
regulată a Pămîntului cu perioada legată de perioada pulsa- 
rului. Aceasta provoacă, la rîndul său, anumite modificări 
seismice care pot fi înregistrate cu ajutorul aparaturii de 
măsură, folosite pentru înregistrarea cutremurelor de pă- 
mint obișnuite.

Cercetind un model la care lungimea undelor gravi
taționale ar fi de cîțiva kilometri, prof. Dyson a ajuns la 
concluzia că pentru analiza problemei’este suficient un mo
del de Pămint mai simplu sub forma unui corp turtit. 
Dar, efectul rotației poate modifica parțial reacția Pămîntu
lui, și atunci trebuie examinat un model de Pămint sferic 
mai complex. Din păcate, calculele prof. Dyson pornesc 
de Ia faptul că in orice caz reacția seismică trebuie să 
fie destul de mică pentru detectarea ei la nivelul ..zgomote
lor" de fond ale scoarței terestre prin metode moderne.

AMINTIȚI,
octore, anul trecut am 

fost la dv. pentru reu
matismul meu și mi-ați 
recomandat să evit u- 
mezeala ?

— Da, îmi amin
tesc.

— Ei bine, am venit 
din nou să vă întreb 
dacă aș putea să 
o baie...

al tuturor Invențiilor 
este să economisească 
timpul omului.

— Așa a fost intr-a
devăr pînâ la inventa
rea televizorului...

de-a sofiei ?, l-a între
bat celebrul artist.

Surprins, interlocuto
rul a scos o poză din 
portmoneu.

— în realitate esle 
chiar așa de mică sofia 
dumneavoastră ? i-a re
plicat Picasso.

ORIZONTAL: 1) Pe drum 
bun : 2) E genul Iui : 3) Din 
plin ! — Șefi mai demult : 4) 
Textiliști — Acru la... stomac: 
5) După ploaie... — ...In acest 
loc! 6) Reflexiv — Pătrate — 
Privit cu coada ochiului ! 
Ține evidența înălțimilor 
Nelipsită ; 8) Ostracizat; 
La un loc : 10) Din tată-n

VERTICAL:
parte ; 2) Cărăuș . ___
mol : 3) Sine 1 — încălzite (fig.);
4) A A A... — Sat in Austria ;
5) Limbă — Diminutiv femi
nin... 6) „..și încă unul — Bron
zat ; 7) Felul întii... — ...Apă
rută ; 8) Intră ! — Folosit : 9) 
Ca mușchii elastici : 10) Uscă
ciune. v

Dicționar : ATAD !

ANECDOTE
.A.

doi lU
s-ai

fac

iîN STAȚIA de 
Lbibuz se înlîlnesc 
prieteni care nu 
ăzul de mult.
—- Ce mai
>ai căsătorit ?
— Nu.
— Si ce așlepfi ?
— Troleibuzul.

faci ?

V/l Vl ND casa
'idtirle ieftin dar vă pre-

— Mzl MIR, doctore, ce am in minte — ' spu7 vin că arc un neajuns: 
ti ești atit de neprac- se profesorul șlergînd 

tic. în locul dumitale tabla cu buretele.
eu m-aș trata in pef-s- 
manen/ă.

— Dar de ce?
— Pentru că nu m-ar\ tură un vizitator i-a re-

.costa nimic...

IN CADRUL vizionă- 
l rii unei expoziții de pic- 

i-ar\ tură un vizitator i-a re-

Al O țigară ? 
/ — Nu. M-am dezvă-

— PRINCIPALUL școp Ițal...

proșat lui Pablo Picas
so lipsa de realism in 
pictura sa.

— Ave/i o fotografie

în apropiere trece un 
tren care face zgomot, 
în prima săplămînă n-o 
să puteți închide ochii. 
Pe urmă o sâ vă obiș
nui | i.

— Bine, o cumpăr. 
La urma urmelor, 
prima săplămînă 
dormi in altă parte.

ANGLIA : Leopardul „Jua
nita" de la parcul zoolo- 
qic din Whipsnade a dat 
naștere a treia oară la 
cite doi pui, în trei ani con
secutiv. Cazul este rar la 
leoparzi.

(pielrelt

Vizitatorii insulelor Falkland 
au prilejul să asiste aici la un 
spectacol unic; o grămadă de 
pietre acoperite de mușchi se 
mișcă în bătaia vîntului. Pri
vite mai îndeaproape, îți dai 
seama că ele nu pot fi mulate 
diji- loc pentru că au niște 
rădăcini adînc înfipte în pă- 
mfnl Si dn fnnl ninfrplp will «1nt
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Cerințe ale unui stil de muncă
dinamic,

* t’rmorr din pa». 1 

pnKionarca participării lor la 
omanizarcn muncii pentru tra
ducerea in viață a hotâririlor.

De un real sprijin in des
fășurarea controlului dc partid 
s-a dovedit a fi activizarea co- 
miMilor pe probleme. In acest 
sens membrii comisiei organi
zatorice au efectuat studii și 
rontroatc in lvgiUură cu modul 
in care organizațiile de partid 
isi exercită dreptul de control 
și preocupare» pentru crearea 
unor condiții propice lărgirii 
democratici de partid, imhu- 
wătățirea conducerii muncii de 
primire in partid etc.

Se poate aprecia că ceea ce 
caracterizează activitatea corni- 
tetelor de partid si a organi
zațiilor de bază este creșterea 
continuă a rolului lor condu
cător. a capacității de organi- 
aare sj mobilizare a colective
lor de muncă la rezolvarea sar
cinilor de plan, exercitarea o- 
pcralivă si instructivă a con
trolului de partid in toate sfe
re*. ’ de activitate.

Considerăm insă că in acti
vitatea organelor si organiza
țiilor de partid s-au manifes
tat unele lacune in privința 
organizării controlului de par
tid. I nele organe de partid nu 
•t> reușit să antreneze pe toți 
membrii lor in urmărirea și 
rezolvarea problemelor maiore 
ce îe revin, controlul nu a fost

eficient
organizat operativ. sistematic 
si eficient. Așa do pildă, la 
E. AI. Vulcan, (Ieși in mai multe 
rinduri comitetul de partid a 
analizat in cursul anului trecut 
modul cum sc traduce in viață 
bnllrirea C.C. al P.C.R. si a 
Consiliului do Miniștri cu pri
vire la reglementarea timpului 
de lucru si întărirea disciplinei 
in muncă, manifestările de in
disciplină in procesul de pro
ducție s-au menținut la un ni
vel ridicat, coca ce a influențai 
negativ asupra ritmicității rea
lizării sarcinilor de plan. Ca
litatea slabă a controlului și 
îndrumării din partea unor or
gane de partid s a făcut sim
țită si in faptul că unele or
ganizații de bază de la minele 
Vricani. Petrila. Vulcan. Dil.ia, 
in cursul anului 1969, nu au 
ținut cu regularitate adunările 
generale lipsind in felul acesta 
comuniștii de dreptul Și posi
bilitatea de a-si exprima opinia 
in legătură cu problemele ma 
jorr care preocupă colectivul 
do muncă.

Pentru înlăturarea deficiențe
lor caro s-au manifestat în ac
tivitatea unor organe și orga
nizații do partid privind exer
citarea rolului dc conducător, 
a lipsurilor semnalate în orga
nizarea controlului de partid 
este necesar ca toți membrii 
comitetelor de partid să fie re
partizați pe obiective economi
ce și organizații de bază, în

v<drrea participării lor mai 
intense I*  aclhitatca dc cunoas 
Icre, elaborare si iraduccre in 
viață n holăi irilor. Va trebui 
să milităm mai intens pcnlni 
organizarea unui control siste
ma! ic. permanent si diferențial 
as murind totodată generaliza
rea experienței pozitive acumu
late dc organele și organiza
țiile dc panid. O atenție spo
rită se cere acordată organi
zării și planificării muncii, 
astfel ca principalele prevederi 
cuprinse in holăriri și planuri 
de măsuri să constituie pro
bleme dc analiză și obiective 
d*»  urmărit. Să ne organizăm 
astfel activ itali a incit membrii 
dc partid să aibă sarcini con
crete in raport cu pregătiri a 
si experiența fiecăruia, sarcini 
a căror înfăptuire să fie ur
mărită îndeaproape dc către 
organizațiile de pârliți.

In vederea cuprinderii mul 
țiplelor probleme care stau in 
fața organelor și organizațiilor 
de partid, comitetul municipal 
va antrena, si in conlinua'c. 
la organizarea controlului de 
partid. Ia elaborarea unor mă
suri sj soluții comisiile pe pro
bleme si alte cadre do sri . -a 
li»ti. Alilitind pentru perfecțio
narea continuă a stilului si me
todelor lor de muncă, organele 
sj organizațiile dc partid vor 
mibiliza comuniștii. pe cei
lalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului la îndeplinirea e- 
x.mptară a sarcinilor izvorîte 
din documentele celui de-a’ X- 
lea Gor»®rcs al Partidului 
munist Român, vor spori neîn
cetat eficiența muncii de partid.

Un proces public și o sentință dreaptă
Cri trei < opii ai ceferistului 

^mridon Obraz din Lupeni nu-sl 
\ < r mai vodca niciodată (atol. 
O avinlură amoroasei a frivolei 
sale solii t-ri trei ut pentru tot
deauna dincolo de barierele 
vieții. Cel mui. mare dintre co
pii est» elev in e! isg a IV-a. 
Ar« 12 an». El poate spune col 
mai bine, șl spune do altfel, 
< ile aventuri a tr.'iil marna sa, 
in lata lor, a celor trei < opii, 
i u ucigașul tatălui lor. Marin 
Mihăilesi n Noaptea sau ,-iua.
cind bărbat ui 
lia lui Obraz

ra >’ . Iu'na 'acasă
iimoroz.ul si s așa în brațele
:• M De la o vreme a În

cepul '<>- i i ra că de moaiie
soțul. In epc nf rinduri a fn-
cit do ac să l.i Mihăib seu, pe
Valea Ba oii Paroșeni, l.i-
sindu-l si îgur f.ira ajulor si
•utpravcqln re. pe coi trei copil.
Obosit du »ă 1 IC u. Suirldon O-
braz Isi u t mt> să se ocii-
pe și de c opii î ora <ir( ii. Si-a
rechemat mor ii acasă, la Lu-
peni, solia, iertîndu-l toate a- 
vcnlurile. Ultima dată, în sea
ra zilei de noiembrie 1969, 
cind Spiridon Obraz a mers din 
nou după solie, pe Valea Ba- 
Icii, aceasta nu s-a mai intors

• CRIMINALUL ȘI-A PRIMIT PEDEAPSA :
20 DE ANI

• TREI COPII ÎȘI ACUZĂ MAMA UȘURATICĂ
a< asii, Dar nu s-a mai intors 
ta cei Jțrei copii ai sal nici lă
lăi lor. soțul femeii < ulundal.i 
in albia deslriulul — Spiridon 
Obraz, Cei doi amorezi pusese
ră la calo odioasa crimă. Cind 
Obraz a bătut ].i geamul lui Mi- 
hăilescu, tulburindu-i liniștea și 
dragostea, acesta a acționat cu 
■ el mai crud -.idism și a hiat 
\ iuta unui om care nu-i ceruse 
altceva docil pe mama copiilor 
sai. Răspunsul a lost o puter
nică lovitură de topor in < ap. 
Apoi, ca un criminal calificat, 
pentru a li simir <.» viata l-a 
părăsit pe Obraz, i-a aplicat 
mai multe lovituri de cuțit. In 
l.e.i organelor de miliție. uci
gașul a recunoscut odiosul a< I 
pe care-1 comisese. Strigate de 
durc'ro j-au insolit zile la rind 
pe Cei .trei copii ai Iul Obraz 
in vreme ce mama lor n-a văr
sat o lacrimă. Dimpotrivă, a în
cercat din răsputeri să-l apere

pe criminal, să-l acuze pc so
lul mort, carc~i Indurase atMeri 
it> via|ă. Instanța judecat-reas- 
câ i-a plasat,'cum era normal, 
mamei (X*  cei trei copii, dar ci 
nu vor să meargă la ea. Pro
feră să stea la rude sau ori
unde în altă parte numai la 
aceea care a cauzal moartea 
tatălui lor. nu. Copiii, cil sini 
oi de copil, Isi dau seama do 
vinovăția acoieia căreia nici 
mamă nu vor să-i inai zică, și 
o acuză dc neglijentă In edu
carea lor. de imoralitate și 
complicitate la uciderea tatălui 
lor. Și opinia publică o acuză 
pe văduva lui Obraz pentru a- 
elodsi manifestări inumane.
Procesul ucigașului Marin 

Mihăilescu a avut loc săptă- 
mîna aceasta, la < lobul munci
toresc din Vulcan, in prezenta 
unui public numeros, indignat 
de fapta odioasă pe care a fost 
In stare să o comită un om,

dacă Marin Mihăilcscu mal a- 
vea suflet de om. Instanla ju
decătorească La pedepsit pe 
criminal la 20 dc ani închi
soare, sentință dreaptă, aproba
tă do asistentă. A fost închis 
un ucigaș și nimeni nu regretă, 
ddr a fost ucis un om șl asta 
regretă toată lumea.

Cei trei copii ai lui Spiridon 
Obraz mi-și vor mai vedea ni- 
- iodata tatăl. O aventură amo
roasă a frivolei sale soții l-a 
trecut pentru totdeauna dincolo 
do barierele vieții.

Cazul tragic al lui Spiridon 
Obraz nu este o simplă intim
idare. El este consecința unor 
nofnleleqeri familiare, a unor 
instincte animalice care l-au 
-nbjugal pe Marin Mihăilescu 
i l-au împins la crimă. Certu

rile intre soli, ușurința de a 
privi viata, munca și familia 
hi generat situații tragico care 

-ui lăsat în urma lor văduve 
i ropii orfani, cu amintiri tris

te pentru toată viața. Asome-
nea întlmplari, care nu carac-
terizeaz ii societatea nonslr.i so-
dalist.i, dar care, din păcate,
e mai intilnesc pe ici-pe colo,

trebuie să dea loc la reflecții,
trebuie condamnate cu asprime.

G. DINU

IN VIZOR In Editura politică
a apărut :

V. L LENJN

fifîfîTCT'&JI fit afifa
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Încă puțin pînă la...

100 TONE BRICHETE
> Urinare din pag. I

Cind stilpul hidraulic devine 
împingător...

Utilajele, echipamentele de 
f-iislinere moderne, introduse la 
■multe din locurile de muncă 
subterane ale Văii Jiului au 
o construcție destul de delicată 
și, prin urmare, se impune un 
tratament atent, qrijuliu, nu 
zisa cum te-ai purta cu un sim- 
p';i stilp de lemn. Iată de re 
s-au :ntocmit instrucțiuni rigu
roase în acest sens, s-a trecut 
la instruirea personalului care 
minuicșic aceste utilaje, ca to
tul să decurgă în cele mai bu
ne ■ ondițiuui.

Cy toate acestea, organele de 
contrei constată adesea la u- 
nele expldată-i ră elementele 
«Ic susține- • respective nu sini 
exploatat.' în rr.- d corect, ceea 
ce duce la degradarea prematu
ră a stilpilor hidraulici, nnii 
dintre ci inmortați cu multe e- 
lorluri din țări cu industrie mi
nieră dezvoltată.

In ziua de 6 martie a.c., tre- 
cînd prin abatajul frontal echi
pat cu stîlpi hidraulici din stra
tul 15, blocul VI, raionul II. 
zona a Ill-a de la E.M. Lupeni 
ani constatat ca. sub asistenta 
ivarstrilor mineri Iulian Sluparu 
și Arpad Geese, minerii mulau 
prin împingere un transporter 
TR-3. folosind pentru aceasta 
s’ilpi hidraulici »u acționare 
autonomă-. Un capăt al elcmcn- 
b ’-ii — telescopul — il fixau 
do marginea transportorului, 
i- capătul opus îl propteau de 
n.: focul unuia dintre stilpii hi
draulic: mon’ati pentru susți
ne.:avanului. Astfel, echipa

de la locul de muncă mula 
transportorul prin alunecare lin
gă frontul de lucru, săvîrșind 
abateri foarte grave în ceea ce 
privește exploatarea stilpilor 
hidraulici: forțarea laterală — 
la încovoiere — a stiloului 
montat pentru susținerea tava
nului (fapt care poale determi
na înțepenirea părții telescopi
ce) și tinerea înclinată a stil- 
pului hidraulic, ceea ce a per
mis scurgerea uleiului din pom
pă. deci scoaterea din funcție 
a dispozitivului hidraulic pen
tru pretensionarea stilpului in 
cauză. Adică, practic, acel stîlp 
hidraulic nu mai putea fi folo
sit decîl după repararea lui.

Aceasta să fie ..eficacitatea*  
semnăturilor din procesul ver
bal de instruire a brigăzilor din 
abataj sj acesta să fie oare re
zultatul -îndrumării tehnice", 
al „controlului competent”, al 
„supravegherii” modului de exe
cutare a lucrărilor cu utilajele 
scumpe din dotare ?

Care sini măsurile aplicate 
de conducerea zonei a IlI-a de 
la E.M. Lupeni pentru reduce
rea accidentelor în abatajele 
frontale susținute cu slilpi hi
draulici, atunci cind se știe că 
prin folosirea incorectă a aces
tora se compromite susținerea 
tavanului lucrării miniere ?

Inq. Iosif REMETE,
Inspector sef adjunct al Ins

pectoratului județean pentru 
proiecția muncii Deva — 

Petroșani

la realizările primelor două 
colective din fruntea clasamen
tului hărniciei, c important de 
copsemnat productivitatea de 
peste două tone pe post la 
nivelul exploatării (față de 
1,626 tonc/post sarcină) realiza
tă de mina Paroșeni. ca și ri
dicarea calitativă a producției 
obținute dc colectivul minei Lu
peni prin reducerea conținutu- 
lu cenușii cărbunelui extras 
cu 2 puncte sub norma ad
misă.

Dar realizările celorlalte ex
ploatări miniere dip bazin ? Și 
despre acestea -rie-am propus 
să spunem cite ceva în anali
za decadei de față, insă îm
prejurările ne obligă să nu 
putem spune lucruri bune. Sini 
rămase sub plan toate celelalte 
cinci exploatări: Uricani (—

3 581 tone). Vulcan (— 2 388 
tone), Lonea (— 1 055 tone), 
Di'-ja (— 553 tone) și Aninoasa 
(— 543 tone). E un fapt ce pro
duce îngrijorare acum în pra
gul îneheierii trimestrului ca
re este amplificată dc rămîne- 
ijea sub plan a 11 zone din cele 
19 din cadrul exploatărilor.

Am pășit dc acum în ultima 
decadă a acestei luni și a tri
mestrului I. Conducerile mine
lor și zonelor rămase sub plan, 
Qrganizațiilc dc partid de aici, 
trebuie să acționeze cu toată 
energia și hotărî rea «pentru re
dresarea imediată a activității 
și recuperarea restanțelor de 
plan in zilele ce-au mai ră
mas din martie. Toate forțele, 
întregul potențial tehnic și u- 
man al minelor Văii Jiului să 
fie mobilizate pentru încheie
rea trimestrului 1 1970 cu un 
bilanț de realizări intr-adevăr 
bun la producția <Je cărbune!

A

CIT DE TARE VOR ZIMBI
CONSTRUCTORII

Udinea dc a compare la șută) randamen

?

Presiunea isi face de cap, dar...

Volumul apare in cinstea 
împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui V. 1. Lenin. 
Cuprinde 575 de documente 
din perioada iunie-noiembrie 
1921 (scrisori, bilete, telegra
me si telefonograme). Dintre 
acestea, 533 n-au fost incluse 
in edițiile anterioare ale o- 
perelor lui Lenin, iar 93 din 
ele se publică acum pentru 
prima oară.

Certitudinea dc a compare -« 
fine de trimestru intr-o lumină 
favorabilă o au — după da
tele și, constanța ritmurilor de 
pină acum — doar șantierele 
T.C.M.NL și J.C.F, — (realizările 
față de plan la ora actuală ale 
acestora sînt de 101,5 la sută 
și. respectiv, 103,3 la sută).

Grupul dc construcții
T.C.H. și șantierul LL.H-S. sînt 
încă pe „muchie dc cuțit" in ce 
privește îndeplinirea planului. 
Vor reuși oare constructorii de 
locuințe din Valea Jiului să se 
întreacă pe ei înșiși și să dez
mintă toate precalculele scepti
ce care s-au făcut din acest 
punct dc vedere ? Da. dacă in 
această ultimă decadă a lunii 
și a trimestrului vor reuși să 
obțină doar cu puțin (cu 5 la

al

Jută) randamente mai mari de
bit în decada al cărui bilanț 
il facem.

Șantierul I.L.H.S. !... Dacă ne 
gindim că față de decada pre
cedentă. raportările „în lei" 
făcut un salt de la simplu 
dublu în sens ascendent, și 
această ..figură" ar putea să 
repete și în ultima decadă, 
lunci se poate răspunde afir
mativ (numai constructorii știu 
cu ce preț !).

...Deci, pe bună dreptate, îna
inte cu 10 zile de 31 martie, 
sc pune legitima întrebare : 
Cit do tare, vor zimbi construc
torii Ia fine do’ trimestru ? 
punsul vine dc la sine : 
cum sînt și realizările!

au 
la 
că 
se 
a-

Răs- 
Pre-

P. VI.

DE CĂRBUNE 

ÎN FIECARE ORĂ
Urinare din pag. 1

tionării, instalațiile primei li
nii a fabricii de brichete ?

Inq. Gh. Mirică : In gene
ral bine. Mai avem de pus 
la punct cîteva probleme de 
reqlaj automat al debitelor 
si al nivelelor în silozuri. Tot
odată mai sînt necesare cî
teva tatonări pentru definiti
varea „reteter" de fabricație 
corespunzătoare.

— Prima linie a fabricii a 
produs cele dinții brichete, 
după cum se știe, in 6 mar
tie a.c., cu 4 zile mai devre
me decît termenul anqoja- 
mentului luat. V-om ruqa să 
ne spuneți în ce fază se gă
sesc lucrările preaătitoare 
pentru a intra in funcțiune și 
cea de a doua linie a fabri
cii ?

— în aceste zile va în
cepe preîncălzirea și a 
celui de-al doilea focar 
— punct cheie al fluxu
lui tehnoloqic al liniei secun
de a Fabricii de brichete — 
ceea ce creează condiții 
favorabile ca de săptă- 
mîna viitoare să intre in 
probe tehnoloqice și cea de 
a doua linie a fabricii (tinind 
seama că deja avem acumu
lată si o anumită experiență).

— Probabil oină atunci se 
va reus: ca prima linie să 
aroducă la capacitate...

— Da. scontăm ca tot în 
săptămina ce urmează prima 
linie „să mearqă" din plin.

— în privința asiqurării din 
timp a fabricii cu forța de 
muncă si materialele necesa
re ce măsuri întreprinse om 
putea consemna ?

— în privința materialelor, 
ca urmare a perfectărilor 
contractuale cu diverși furni
zori, putem spune că le avem 
din plin asiqurate. Din punct 
de vedere al asiqurării cu 
forță de muncă, am putea și 
la ora actuală — în ipoteza 
că fabrica ar funcționa deja 
la capacitatea proiectată — să 
lucrăm în trei schimburi. Co
lectivul existent, a cărui în
chegare se simte din ce în 
ce mai puternică, s-a format 
□vînd ca nucleu oameni cu 
experiență : inqineri, mqistri 
$i muncitori de la prepara- 
tiile de cărbuni ale Văii fiu
lui. Totodată, încă de anul 
trecut, pe finqă preparația 
de la Coroești s-a deschis un 
curs de calificare cu durata 
de 6 luni care preqătește 14 
viitori brichetatori ce vor in
tra in lucru peste trei luni.

N.R. Deci încă puțin și 
noua fabrică de la Coroești 
va produce cu cele două linii 
ale sale la capacitate — 100 
tone de brichete din cărbune 
in fiecare oră.

întreaga cantitate de produc- 
I: • extragi din abatajul froDtal 

I mai sus — care se ci
frează la cîteva sute de tone 

rârbuDe pe zi — c-ste trans
portată din abataj cu un trans- 
p rlor de lip ureu, TR-3, mon
tat in qaleria direcțională de 
bază. La finele fiecărei luni, 
i- 'hunele vehiculat aici se con- 
< 'ftizează pentn: brigadă ca >». 
P-'rtia), pentru -ondneerea teh- 
i ■ ; a raionului, respectiv, a 
y 'nr-i, prin salariul pe care R 
primește fiecare în comparti
mentul s5d de activitate. Cu 
loate acestea, galeria direcțio- 
nnf3 dc bază, de caro este vor- 
b'. a fost TreqTirată în așa mă
sură fnrît, nrin manifestarea 
pro-’ inii pereții galeriei an 
I "mr ’-i nînă la transportor, 
pe o distantă de circa 30 m. 
Ba mai mul! transportorul a 
fost ridicat lateral în p07iție 
oL’ ră . Aceasta ar putea face

ca, la un moment dat — an
trenate de motor — tronsoanele 
transportorului să se adune ca 
nn rnlou, surprinzind și acci- 
dentînd pe oricine ar circula 
pe acolo. Căci alt spațiu de 
rleplasare in această galerie 
(din lipsă de gabarit) nu exis
ta decît cel... împiedicat dc 
lunț. Este adevărat, ni s-a expli
cat, că pe galeria respectivă 
circulația persoanelor este in
terzisă, dar această interdicție 
nici nu fusese afișată la cape
tele Galeriei și nici muncitorii 
din abataj nu cunoșteau acest 
lucru.

Fată de aceste deficiente, ne 
întrebăm : core este preocupa
rea personalului electromecanic 
al zonei a lll-a a minei luneni 
pentru exploatarea in deplină 
siguranfă si tnlretinerea corectă 
a ufilajului de transport din 
dotare, hiat in primire si ori ui ?

T. AI.

PRIMĂVARA A SOSIT
Uiiuuie am pay. I

cești o ridicării si transpor
tării impurităților nu mai 
poate fi tolerată : in cartie
rele de blocuri de la „Coro- 
esti“—Vulcan. „Tudor Vladi- 
mirescu" - Lupeni, „Aero
port" — Petroșani, ia Petri- 
Ta si alte localități mai sint 
si acum qunaaie sau cenușă 
Io centralele te’•mice care nu 
sint evacuate ! Este nevoie 
să se întreprindă cit mai ra
pid CURĂȚENIA GENERALA, 
apoi oceasta să fie întărită 
printr-o activitate de salubri
zare de zi cu zi.

Gosoodarii orașelor noas
tre. sori’îniti cu însuflețire 
(vrem sc se vodă de mîine 
chiar I) de către asociațiile 
de locatari, care au datoria 
să mobilizeze pe cetățeni 
de la mic la mare - au a- 
cunrun ’arq cîmp de acțiu
ne. în or im a urgență se îns
crie începerea neîntârziată a 
plantărilor de copaci, a ai- 
boretelui ornamental. bos- 
che '-'or decorative si refa
cerea zonelor verzi, amona- 
iareo de noi zone verzi si 
peluze ronduri de flori. In 
oceostă direcție '-ăsiir. de 
cuviință ră arătăm că șan
tierele Grupului II construc

ții au obliqatia să inițieze 
imediat amenajarea zonelor 
verzi intre blocurile pe care 
le-au dat in folosință la Lo
nea. Petroșani, Vulcan si Lu
peni in perioada lunilor reci, 
în același timo asociațiile a'e 
locatari, cetățenii antrenați 
de deputății consiliilor popu
lare pot si trebuie să aducă 
o contribuție substanțială 
care să se vădească la tot 
pasul. Trebuie să se manifes
te o muncă intensă, entu
ziastă pentru înfrumusețarea 
împrejurimilor blocurilor un
de ei înșiși locuiesc, a car
tierelor, făcind din fiecare 
un colt înverzit. înflorit, în
miresmat — spre mîndria tu
turor.

Primăvara a venit Acum 
se cuvin declanșate toate 
aceste acțiuni edililar-qospo- 
dăresti. de .ralubr'7are si în
frumusețare o localităților in 
care trăim si muncim. Toți 
Gospodarii localitâ'ilor să 
pornească la acțiune- cu țoa
le forțele, antrenînd toate 
mijloacele nentru desfășura
re" din olin •- activiîâHIor 
edilitar-qospodăresti.

Să facem totul •*sntru  buna 
□osoodărirc si înfrumusețare 
o localităților Văii noastre 
draqi I

DUMINICĂ 22 MARTIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Program pentru copii și 
școlari.

8.45 Matineu duminical. „Don
Quijote de la Mancha” 
(II). Film serial : „Se- 
basticn printre oameni" 
(XII).

10.15 Ora satului : „Dobrogea 
de aur".

11,35 Concert simfonic.

12,00 Do strajă patriei.
12,35 Emisiune in limba ma

ghiară.
13,40 Fotbal : Rapid — F. C. 

Argeș.
17.00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiazâ. Film 
serial : „Oliver Twist" 
(I).

17.25 Finala Campionatului 
mondial de handbal 
dintre echipele Româ
niei și Republicii De
mocrate Germane.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Noutăți cinematografice.
19.40 Muzică populară.
20,00 „.Alice in Țara minu

nilor".
20.55 „Nicolae Labiș" — film 

documentar.
21.20 Spectacol de varietăți 

prezentat de Ansamblul 
„Friedrichstadt Pallast" 
din R.D.G.

21.55 Concert Strauss.
22.40 Telejurnalul de noapte.
22.55 Telesport.

Bubinatoarea Maria Dijmărescu de la Termocentrala Paroșeni
F-to : N. GHF-NA

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
Sezon mort, seriile I si II (23 — 
25 martie); Republica : Virsto 
inarată (23—25 martie); PE
TRILA : Winetou in Valea 
Mortii (22-24 martie); LONEA 
- Minerul : Oameni împie
triți (23—25 martie); VULCAN : 
Alexandru cel fericit (23-25 
martie); LUPENI - Cultural : 
Păcatul draaostei (23-27 mar
tie) ; Muncitoresc : Fete in 
uniforma (24-25 martie).

Tn cursul zilei de, ieri, tem
peratura maximă a aerului 
:i înregistrat valori cuprinse 
între plus 6 grade la Petro
șani și minus 4 grade la Pa
ring. Minima a oscilat intre 
minus 3 grade și, respectiv, 
minus 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. 
Temperatura in ușoară creș
tere. Vint slab din sectorul 
sudic.

urgent
inginer constructor

PE FUNCȚIA 
de inginer principal la Serviciul dezvoltări uni
tăți și avizări proiecte.

Condiții : să aibă o vechime de minimum 8 
ani în producție.

Salarizarea : conform H.C.M. 914/1968, plus 
gratificațiile prevăzute pentru angajați ai Cen
tralei cărbunelui Petroșani.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
de la serviciul personal al Centralei cărbunelui 
din str. 23 August nr. 2, telefon interurban 
1460 și automat 524.

Mica p u bi i ci I a f e
VÎND — Moskvici-408, nerodat — Cazacu Vasile, corn. 
Rîu de Mori - Hațeg.

Cui 
împrumutați 

bani ?
li cunoașteți bine pe cei 

cărora le împrumutați bani? 
Dacă nu-i cunoașteți s-ar 
putea să pățiți ca Ion Andrei 
și Gheorqlie Cruceru din Lu
peni. l»rimul i-a împrumutai 
lui Simion Martin 25 de su
te, iar al doilea l-a „ajutat" 
pe Joja Mănescu cu 8 sute. 
Andrei a încheiat și o cili 
lantă cu Martin, dar acesta 
din urma n-o mai recunoaș
te. La rindul lui, Joja îl diicr 
dc o lună de zile cu vorb- 
pe Cruceru că-i înapoia/ > 
banii. Și zilele trec... Simion 
Martin și Joja Mănescu au 
compărut în lata comisiilor 
de judecată pentru „omenia” 
lor. Acum n-au înrotro: tre
buie să deschidă punga, iar 
cei care împrumută bani să 
deschidă ochii...

Domiciliu sigur
Deși pe buletine aveau 

trecute domicilii în Petroșani 
și Petrila,-nu mai stăteau de 
mult la casele lor. Vaga
bondau zi și noapte, pe 
străzi, prin localuri, dormeau 
pe unde apucau — prin gări 
sub cerul liber. Au fost con
damnați de mai multe ori 
pentru furt, înșelătorie și va
gabondaj, Avertizați adesea 
de organele de miliție de a 
se încadra în cîmpul muncii, 
de a-și face un rost în viată, 
au rămas aceiași hoinari im
perturbabili. în ultima vreme 
se angajau pe la diferite ex
ploatări miniere, primeau hai
ne de protecție și., plecau în 
altă parte.

De puțin timp, loan Szabo 
și Vicol Busurcă au primit 
din nou haine (dungate), dar 
nu vor mai putea pleca in 
altă parte. Cel puțin o pe
rioadă de timp.

Prin sita... 
răspunderii

Consumînd dintr-o piine de 
fabricație locală (unitatea de 
panificație si morărit Lupeni), 
cetățeanul Iosif David a avut 
surpriza de a simți io mă
sele o tărie de sticlă. Era 
chiar un ciob apreciabil de 
sticlă care a curs prin sita 
rară a răspunderii persona
lului fabricii, ajungind în 
piinea de pe masa consuma
torului. în ziua de 23 februa
rie a.c. Omul a aruncat stic
la dar parcă totuși i s-a o- 
prit ceva în gît. S-a apucat ’ 
și a scris redacției cu rugă
mintea de a-i anunța noi pe - 
cei de la Fabrica de pîine ' 
din Lupeni să-și procure o j 
sită mai deasă pentru mun
ca pe care o fac. Noi îi a- 
nunțam pe această cale.

A

4n voiaj
putea sta într-un lor. 

li venea des dorul de ducă. 
Așa se face că a plecat din 
funcția lui de lăcătuș meca
nic de la E.M. Vulcan să 
caute o slujbă mai bună la 
București. Pe Lreo, Iosif E- 
karl că așa-l cheamă p 
voiajor — a călătorit lără b'- 
let. între Craiova și Bucu
rești l-a luat controlul la 
inticbări. X fost ccndamual 
contravențional la 18 zile în
chisoare. Poate va sta locu
lui, iar cîod va > ălători. 
trenul nu va uita să scoată 
bilet.

Conducătorul 
auto... stop!
Treburile îi mergeau bine 

lui Vasile Ardeleanu di o Lu
peni. Cind avea chef să con
ducă, găsea cîte o mașină, urca 
la volan si pleca în cursă. 
Nu avea permis de conduce
re dar avea curaj. O cursă, 
două, trei_ și stop. I-a ieșit 
milițianul în. drum. L-a oprit 
și i-a cerut actele. I-a răs
puns printre sughițuri că nu 
are. Deci și beat și lără car
net de conducere, dar și tri
mis în judecată si condam
nat prin sentința nr. 5065 la 
7 luni de zile închisoare.

Rubrică redactată dc:
Dumitru GHEONEA
Ioan DURECI

maior de miliție

T.C.M.NL
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LAOS : Frontul patriotic din Laos a cerul retragerea ne
condiționată a personalului militar american de pe teritoriul 
laoțian și cerc îndeplinirea cu strictețe a respectării suvera
nității. integrității teritoriale, neutralității și unității regatului 
Laos, conform acordurilor de la Geneva. Extinderea răz
boiului in Laos contravine oricăror acorduri internaționale.

In foto : Soldați ai F.P.L. dc pază la frontieră.

POTICNELILE
Joi după-amiază se părea că. 

în fine, criza din Italia se a- 
propie de sfîrșit și că președin
tele Senatului, Amintore Fan
fani, a fost mai norocos decit 
cei care l-au precedat în în
cercarea de a forma un nou 
guvern. Dar, seara. Fanfan i a- 
vea sâ anunțe în mod surprin
zător că „n-a ajuns la conclu
zii pozitive" și că renunță la 
mandatul încredințat Surprin
zător, pentru că propunerile pe 
care le-a prezentat celor pa
tru partide care ar urma să 
formeze coaliția de centru-stin- 
ga au fost, în mare măsură, ac
ceptate. Primele două dintre a- 
ceste propuneri priveau pro
blemele cele mai controversa
te : reglementarea divorțului și 
colaborarea socialiștilor cu co
muniștii la nivelul municipiilor 
și regiunilor. Alte două se re

Recesiunea economiei americane 
și repercusiunile ei asupra 
comerțului interoccidental»

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Recesiunea care se face simțită 
in economia Statelor Unite de 
mai bine de șapte luni a în
ceput să-i îngrijoreze nu nu
mai pe economiștii și oamenii 
de afaceri americani ci și pe 
cei vest-europeni. Această în
grijorare are la bază urmările 
pe care le poate avea o rece
siune de amploare a economiei 
americane asupra comerțului 
interoccidental precum și asu
pra activității economice a u- 
nora din aceste țări.

In luna februarie, producția 
industrială a Statelor Unite a 
continuat să scadă, indicele pro
ducției industriale, calculat lu
nar. înregistrînd pentru a șap
tea oară consecutiv un declin. 
Industria constructoare de au
tomobile continuă să fie cea 

fereau la politica externă și e- 
conomică a viitorului guvern. 
Ultima propunere avansată de 
Fanfani — privitoare la parti
ciparea directă in guvern a se
cretarilor celor patru partide 
a generat dificultatea princi
pală ce a dus la decizia sur
prinzătoare a președintelui Se
natului dc a renunța la misiu
nea sa. Căci grupările de stin
gă ale Partidului Democrat 
Creștin, ca și Partidul Socia
list s-au opus participării ce
lor patru secretari Ia guvern, 
considerînd că formula ar in
stitui un fel de ..directorat'1.

..Lovitură de teatru !" au ex
clamat ziariștii, caracterizînd 
ultima meandră a crizei. Ei au 
remarcat insă, in același timp, 
că insuccesul lui Fanfani nu 
este chiar un eșec. Consensul 
relativ pe care el a reușit să-1 

mai puternic afectată, numărul 
dc vehicule construite fiind 
mai mic cu aproape o treime 
față de luna iulie 1969.

Această recesiune, cea mai 
Îndelungată după cea din 1960 
—1961, are fără îndoială re
percusiuni directe asupra co
merțului interoccidental, in mă
sura in care Statele Unite își 
diminuează importurile și, în 
același timp, accentuează ten
dințele protecționiste. Paralel, 
americanii duc o largă ofensivă 
față de Europa și Japonia pen
tru a le determina să înlăture 
diversele obstacole ce le-au ri
dicat in calea extinderii ex
porturilor S.U.A.

Intr-o atare ambianță, anul 
acesta schimburile comerciale 
interoccidentale nu vor evolua 
prea favorabil.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Cărbunele tot pe primul plan EXPLOZII

Cu țoale că in dife- 
lilc regiuni ale Uniu
nii Sovietice au lost 
descoperite și au înce
pui să lie exploatate 
importante zăcăminte 
de gaze naturale și 
de petrol, cu toate că 
an dc an crește numă
rul centralelor hidro
electrice, ponderea 
cărbunelui în balan
ța energetică a U.R.S.S. 
continuă să lie marc. 
Și aceasta nu este iu- 
limplălor: S0 la sulă 
din energia electrică 
se produce in Uniunea 
Sovietică in cadrul 
centralelor termoelec
trice, care consumă, 
in principal, cărbune 
și lot cărbunele se 
folosește ca materie 
primă în industria 
chimică, în siderurgic.

IN COMISIA PENTRU PROBLEMELE EXTERNE 
A SENATULUI S.U.A.

Un proiect de rezoluție 
privind încetarea 

înarmărilor nucleare
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

— In cadrul dezbaterilor pri
vitoare la înarmările nucleare, 
Comisia pentru problemele ex
terne a Senatului S.U.A. a apro
bat un proiect de rezoluție care 
prevede „suspendarea pe viilor 
a construirii oricărui sistem 
ofensiv sau defensiv de arme 
nucleare strategice". Comen- 
tînd acest proiect de rezolu
ție, președintele acestei comisii, 
senatorul William Fulbright, a 

DE LA 
realizeze n-a dispărut pur și 
simplu prin predarea manda
tului său. Mariano Rumor. în
sărcinat de președintele Sara- 
gat. vineri seara, să facă o 
nouă tentativă dc a reînnoda 
firele coaliției de centru-stînga, 
poate relua acum șirul nego
cierilor dintr-un punct mai a- 
vansat, datorită progreselor rea
lizate de președintele Senatu
lui.

Desigur, acest consens nu pri
vește decit lateral marile diver
gențe politice, care rămîn in 
același stadiu. Dar Fanfani a 
reușit. într-o oarecare măsură, 
să catalizeze preocuparea, pre
zentă în rindurile celor patru 
partide (și nu numai ale aces
tora), față de primejdiile pe 
care le implică prelungirea cri
zei. Ele î.și dau seama de fap
tul că un eșec- total ar implica 
recurgerea la alegeri generale 
anticipate, ceea ce nu le poate 
aduce beneficii nici pe plan 
tactic și nici pe plan strate
gic. Se știe, in altă ordine de 
idei, că forțe de dreapta din 
Italia caută să acrediteze ideea 
că actualele dificultăți, ce ar

Pentru eliminarea discriminării rasiale
• Un apel al secretarului general al O.N.U., U Thant adresat 

tuturor statelor
NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 

gerpres). — Națiunile Unite co
memorează 10 ani de la inci
dentele rasiale de la Sharpe- 
ville (Africa de Sud) printr-o 
zi internațională pentru elimi
narea discriminării rasiale.

Cu acest prilej, U Thant, ca
re a vorbit vineri la O.N.U. in 
fața Comitetului special împo
triva apartheidului, a lansat un 
apel tuturor statelor, „in spe
cial principalilor parteneri eco
nomici ai Africii de Sud", în 
favoarea unei „acțiuni interna

metalurgic și în alte 
ramuri industriale.

Tocmai dc aceea, 
planul pe anul 1970 
prevede extragerea a 
600 milioane tone dc 
cărbune, creșterea ex
tracției fa|ă dc anii 
preccdențl urmind să se 
realizeze prin perfec
ționarea tehnologiei, 
prin mecanizare și 
automatizare.

Toi in acest an se 
prevede introducerea 
automatizării în pla
nificarea și conducerea 
sectorului minier. In 
acest scop, vor ii cre
ate centre conducătoa
re in cinci bazine car
bonifere principale șl 
un centru coordonator 
la Moscova.

Pentru a ne putea 
da seama de importan

ta automatizării con
ducerii in industria 
minieră, este suficient 
să amintim că in 
Kazahstan, de exem
plu, cu ajutorul tehni
cii electronice de 
calcul au lost elabo
rate programe pentru 
amplasarea mai rațio
nală a . utilajelor in 
mine șl pentru perfec
ționarea tehnologiei. 
I.a una din mine, a- 
ceste recomandări au 
permis creșterea vite
zei dc săpare a gale
riilor cu 70 la sulă șl 
a productivității mun
cii de 1,5 ori.

Printre noutățile teh
nice, cârc se introduc 
anul acesta in minele 
sovietice mai poale 
II menționată folosi
rea sistemului „gaz-

declarat că a sosit momentul 
„să se pună capăt cuisei înar
mărilor" și „risipirii1 inutile a 
resurselor noastre pen tiu aces
te arme oribile". El .și-a expri
mat speranța că proiectul de 
rezoluție adoptat va fi prezen-. 
lat în fata Senilului înainte de1 
16 aprilie, dată la care se vor 
relua la Viena convorbirile, 
dintre Uniunea Sovietică și: 
Statele Unite cu privire la li
mitarea armelor strategice.

ROMA
fi intr-un fel absolutizate prin 
convocarea anticipată la urne 
a corpului electoral, provin 
dintr-o neputință a sistemului 
democrației parlamentare din 
Italia de astăzi. (Alegeri anti
cipate ar fi prima excepție în
registrată în perioada post-beli- 
că, toate celelalte consultări 
electorale desfășurîndu-se la 
termen). Astfel de afirmații se 
fac în scopuri evident nocive.

Părerea larg răspîndită în 
Italia este că actualul Parla
ment oferă posibilități efective 
de ieșire din criză. De fapt, 
această criză nu evidențiază 
decit caracterul artificial al 
formulei de centru-stînga. După 
cum subliniază Partidul Comu
nist Italian, soluția reală a cri
zei constă nu în alegeri, ci in 
deplasarea axului politicii gu
vernamentale spre stingă. O al
ternativă de stingă — susține 
P.C.I. — poate cuceri o largă 
adeziune in rîndul maselor 
populare, capabilă să rezolve 
importantele probleme politice 
și sociale care confruntă țara.

Aurel ZAMFIRESCU 

ționale eficace pentru elimina
rea pericolului unui conflict ra
sial in Africa australă Și pen
tru a pune la punct o soluție 
pașnică și echitabilă, bazată pe 
drepturile inalienabile ale o- 
mului și libertățile fundamen
tale ale tuturor populațiilor din 
regiune11.

După ce a reproșat Africii 
de Sud de a fi extins aparthei
dul în Namibia, U Thant a 
afirmat că recentele evenimen
te din Africa dc Șud, și în 
Africa australă în general, scot 

act" in minele din 
bazinul carbonifer Don
bas. Aparatele acestui 
sistem controlează in 
permanentă mișcarea 
acrului in mine, viteza 
circulației curcn|ilor. 
Aceste date precum 
și altele, obținute lot 
automat in legătură 
cu concentrarea de 
gaze in diferite sectoa
re, vor permite obți
nerea regimului optim 
dc ventilație in mine.

In Donbas, tehnica 
dc calcul se folosește 
deja pentru controlul 
și analiza funcționării 
instalațiilor și pentru 
a se calcula extracția 
zilnică de cărbune

B. P.

Invenții românești 
medaliate 

la Bruxelles
BRUXELLES 21 (Agerpres). 

Intre 13 și 21 martie, la Bru
xelles a fost organizat cel 
de-al 19-lea Salon internațio
nal al inventatorilor, in ca
drul căruia au fost prezen
tate peste 1 000 de invenții 
din 23 de țări, printre care 
și România. Invențiile romă-- 
nești au reținut atenția spe
cialiștilor și vizitatorilor, ju
riul premiind cu Medalia de 
aur trei dintre ele. Cele trei 
invenții distinse cu premiul 
întii sînt : procedeu și dis
pozitiv pentru îmbunătățirea 
arderii și performanțelor mo
toarelor cu combustie inter
nă; procedeu pentru confec
ționarea țevilor cu aripioa
re: mașină automată pentru 
confecționarea suporților la 
miezuri de radiatoare. Nu
meroase distincții și premii 
au fost, de asemenea, confe
rite altor invenții românești.

Cocteil
Q In cadrul expoziției in

ternaționale „Căminul Ideal", 
deschis in sălile Olympia din 
I/Ondra, s-a desfășurat „Ziua 
României11. Cu acest prilej, 
directorul standului, Nicolae 
Enescu, a oferit un cocteil 
la care au participat Kenneth 
Corney, directorul expoziției, 
precum și numeroși ziariști 
britanici. Aceștia s-au inte
resat îndeaproape de mul
tiple aspecte privind dezvol
tarea economică ascendentă 
a României, și evoluția schim
burilor româno-britanice. Au 
luat parte, de asemenea, Va- 
sile Pungan, ambasadorul 
României la Londra. Con
stantin Rădulescu, șeful Ofi
ciului comercial, și membri 
ai Ambasadei române.

în relief pericolul crescînd pe 
care il prezintă problemele ne
rezolvate create de discrimina
rea rasială11. Reamintind efor
turile Națiunilor Unite și lupta 
popoarelor africane pentru eli
minarea politicii rasiale, secre
tarul general al O.N.U. a de
clarat : „Este regretabil că gu
vernul sud-african continuă să 
trateze cu dispreț căutarea u- 
nei rezolvări pașnice, fondate 
pe participarea întregii popu
lații care are dreptul să-și de
termine destinul".

IA
SANTO 

DOMINGO
SANTO DOMINGO 21 (Ager

pres). — In diverse puncte ale 
capitalei Republicii Dominica
ne au explodat vineri bombe. 
Aceste atentate nu au făcut 
decit să agrâveze climatul dc 
tensiune existent la Santo Do
mingo, unde liderii diferitelor 
partide politice iși aduc învi
nuiri reciproce In cadrul uncia 
din cele mai înverșunate cam
panii electorale prezidențiale 
din istoria țării. Proteste pu
ternice au provocat uciderea de 
către un polițist a unui tinăr 
in virstă dc 20 dc ani. cu pri
lejul unui miting al Partidului 
quisqueyan democrat.

Partidele de opoziție au adus 
învinuiri „agenților plătiți do 
poliție'* * pentru atacarea in ul
timele zile a sediilor centrale 
ale Mișcării de integrare 
națională și Partidului quis
queyan democrat. Opoziția s-a 
ridibat. în special. împotriva 
intențiilor actualului președin
te. Joaquin Balaguer, de a can
dida la un nou mandat prezi
dențial. afirmînd că această ac
țiune este anticonstituțională.

• In cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 25 
dc ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, redac
ția publicației poloneze, „Svvia 
towid", in colaborare cu Oficiul 
Național de Turism din Româ
nia, a organizat un concurs pe 
tema ..Ce Știți despre _ Româ
nia". La Ambasada română din 
Varșovia, ambasadorul Tiber iu 
Petrescu a inminat intr-un ca
dru festiv premiile cîștigători- 
lor concursului. Cu acest pri
lej, cei prezenți au vizionat 2 
filme de scurt metraj despre 
România.

• Muncitorii portuari din 
Australia au declarat o greiă 
pe termen nelimitat. Greva a 
cuprins 35 dc porturi in care 
au fost imobilizate aproxima
tiv 300 de vase. Este cea mai 
mare acțiune revendicativă a 
muncitorilor portuari austra-
icni din 1956 pină în prezent.

I
I

ERA VELE
n-au întotdeauna

comori
♦ Urmare din pag. I

I

I

putem pune posturi de pază 
la orice epavă", declara un 
funefionar vamal. „Dacă li
nii vor să viziteze o navă 
scufundată nu poate să-i îm
piedice nimeni. Afacerea de
vine ilegală în momentul în 
care ei Încearcă să vîndă o- 
bieclele găsite, în loc să le 
predea unui funefionar cu 
atribuia de „reciver oi Wrac
ks". Acesta este de obicei 
membru al pazei de coastă 
sau un funcționar vamal. El 
are dreptul să păstreze bu
nurile timp de un an. Dacă 
se constată că asupra obiec
telor găsite nu ridică nimeni 
pretenții de proprietate timp 
de un an, atunci ele sini 
scoase la licitație. Sumele ob
ținute revin coroanei, care 
oferă o treime din clșllg ce
lor care le-au găsit. în a- 
cesle condiții, cercetătorii dc 
epdve trebuie să calculeze 
dinainte dacă cheltuielile fă
cute vor putea ii acoperite.

Un purtător de cuvînt al 
marinei britanice povestea 
următorul fapt despre ne
șansa unei echipe de scafan
dri. Acum cîțiva ani, un 
grup de căutători de comori 
a investit o groază de bani 
în descoperirea epavei vasu
lui „Duque de Florencia". 
care a aparținut .armadei" 
spaniole, insă, dc abia dacă 
au găsit cîleva monede dc 
argint, Incit nici vorbă n-a 
mai fost să-și acopere chel
tuielile.

în prezent se caută febril 
epava navei britanice „Asso
ciation", la bordul căreia se 
presupune că ar exista aur

După inlrevedereu 
dintre II. Slupli și W. Brandt

Sesiunea Camerei
BERLIN 21. — Coresponden

tă' Agerpres, St. Deju, trans
mite : In raportul prezentat la 
sesiunea a XVI-a a Camerei 
Populare a R.D.G., care a avut 
loc la 21 martie, președintele 
Consiliului dc Miniștri, Willi 
Steph, a apreciat că in cursul 
intilnirii de la Erfurt s-au con
turat poziții deosebite, chiar 
contrarii, ale celor două de
legații.

Refcrindu-se la propunerea 
It. F. a Germaniei de a stabili 
relații cu un caracter deosebit 
intre cele două state germane,

Ședința Bundestagului R.F.G.
BONN 21. — Corespondentul 

Agerpres, M. Moarcăș trans
mite : Prczentind Bundestagului 
o dare de seamă cu privire la 
intîlnirea pe care a avut-o la 
Erfurt cu președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane. Willi Stoph, cancelarul 
R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a apreciat că vizita sa 
la Erfurt a fost justă, necesa
ră și utilă. Domnul Stoph și 
cu mine,’ făcind abstracție dc 
puternicele divergențe dc pă
reri dintre noi, am stabilit de 
comun acord că această vizită 
a fost necesară. Va fi nevoie, 
a subliniat el, dc un număr 

NișI
și argint în valoare de mai 
multe milioane de lire ster
line. „Association" a fost na
va amiral a flotei din Marea 
Medilcrană a Marii Britanii. 
Clnd în 1709 flota se îndrep
ta spre Anglia pentru odih
nă, o puternică furtună a iz
bit „Association" de stînca 
Gibston. O dată cu ea s-au 
scuiundat și alte patru vase. 
Calași rola a costal Anglia 
2 000 de oameni.

Acum doi ani a iost loca
lizată zona unde s-au scu
fundat aceste nave. Șansa de 
a pune mina pc comori a de
terminat o febrilă activitate 
a amatorilor îmbogățirii ra
pide. Au luat ființă trei gru
puri rivale, care au investit 
importante sume în această 
întreprindere. Cel mai pu
ternic dintre ei pare grupul 
lui Roland Morris, proprieta
rul unui restaurant din Corn
wall. El a devenit cunoscut 
în lumea căutătorilor de co
mori, deoarece Intr-un răs
timp de doi ani echipa lui 
a scos din mare 4 500 mone
de de aur, o lavă tot din 
aur si două tunuri de bronz. 
Cu toate că partea leului a 
revenit statului, Morris s-a 
ales, totuși, cu venituri se
rioase, care i-au atras in
vidia colegilor lui de breas
lă. Sini, însă, și echipe că
rora norocul le joacă festa. 
Scafandrul Colin Hart, de 
exemplu, se plingea că el și 
echipa sa au cerceta! cu mi
nuțiozitate o serie dc epa
ve, precum și nisipul din ju
rul acestora, dar nu au gă
sit decit schelele.

Așadar, epavele allale pe 
fundul mărilor nu-și oferă 
prea ușor comorile.

s
j j I ș i 
| 

N I 
i it
II
I

I’opulaic a R.D.G.
W. Stoph a precizat că nu e- 
xistă un singur stal german, 
deci nu pot exista nici relații 
specifice intre noi. ele pot (1 
bazate numai pe dreptul In
ternațional. El a reamintii in 
acest sens proiectul de tratat 
pentru statornicirea relațiilor 
intre cele două state germane, 
propus de R. D. Germană W. 
.Stoph a reafirmat că proble
ma Berlinului occidental nu 
poate fi temă dc discuții ini re 
cele două state germano, deoa
rece el nu aparțini*  Republicii 
Federale a Germanici.

mai marc de astfel de convor
biri, indiferent la ce nivel, pen
tru a putea realiza un progres 
și pentru a înfăptui o îmbună
tățire a relațiilor dintre colo 
două state germane. Erfurtul 
nu putea fi dccît un început. 
Tn continuare, W. Brandt s-a 
referit la viitoarea intîlnire do 
la 21 mai la Kassel, subliniind 
că din prima intîlnire se vor 
trage concluzii pentru obține
rea de rezultate practice. As
tăzi, a spus el, in pofidei tu
turor îndoielilor inerente, con
sider mai posibil dccît acum 
două zile sâ se obțină astfel 
do rezultate11.

Vorster 
ignoră

PRETORIA 21 (Agerpres). — 
Ignorind în continuare cererile 
opiniei publice internaționale 
și ale O.N.U., șeful guvernului 
rasist sud-african, Johannes 
Vorster, a declarat că Republi
ca Sud-Africană nu va respecta 
rezoluția O.N.U. prin care se 
cere tuturor țărilor membre ale 
acestei organizații să rupă orice 
legături cu Rhodesia. Vorster a 
ținut să sublinieze că R.S.A. va 
continua să acorde sprijin re
gimului rasist de la Salisbury.

Se știe că după proclamarea 
de către guvernul ilegal al lui 
Ian Smith a .Republicii Rho
desia", opt state care mai în
trețineau relații consulare cu 
această țară (Norvegia. Dane
marca, S.U.A., Olanda, Italia, 
Franța, R.F.G. și Grecia) au ho- 
tărît să-și închidă consulatele 
de la Salisbury. Singurele țâri 
care mai au în prezent consu
late în capitala rhodesiană sînt) 
Republica Sud-Africană și Por
tugalia.

Comunicat 
sovieto-cehoslovac

PRAG A 21 (Agerpres). — In 
comunicatul despre vizita mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, in 
R. S. Cehoslovacă, se sublinia
ză că in cursul convorbirilor 
cu ministrul de externe al 
R.S.C., Jan Marko, au fost dis
cutate probleme de interes re
ciproc și aspecte ale dezvoltării 
și întăririi, în continuare, a re
lațiilor bilaterale, precum și u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale. In comunicat se a- 
rată că cei doi miniștri au e- 
xaminat probleme privind si
tuația din Europa, printre care 
și cele referitoare la relațiile 
cu R. F. a Germaniei. In 
cursul convorbirilor, se arată 
în comunicat, au fost discutate, 
de asemenea, probleme legate 
de situația din Asia de sud-esb 
și din Orientul Apropiat.
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• In vederea limitării numărului de muncitori străini care lucrează in Ehctia, gu
vernul elvețian a hoturil să aplice, incepind de la 20 manie, o reglementare mat severa m 
acest domeniu. _ , . .

Autoritățile federale nu vor admite in viitor ca numărul imigranților su depășească 
cifra de 40 000 anual, in comparație cu 75 000— 80 000 cifi au sosit in Elveția in anu trecuți. In 
I960 in ciuda măsurilor restrictive adoptate, proporția străinilor fața de populația totalu a 
irii a ajuns la 15.8 la sută, totalizind 971 795 de persoane.

• Forțele Patet Lao au do- 
borit simbătă un avion ame
rican. Potrivit declarațiilor Ți
nui purtător de cuvînt al co
mandamentului american de la 
Saigon, acesta este cel de-al 
șaptelea bombardier american 
doborit în Laos în ultimele 
zece zile.

• Conform datelor oficiale 
publicate de Ministerul Mun
cii al S.U.A., costul vieții în 
luna februarie a. c. a fost cu 
6,3 la sută mai mare decit 
in aceeași perioadă a anului 
trecut. Acesta este cel mai 
brusc salt înregistrat în de
cursul ultimilor 20 de ani și 
se datorește creșterii în con
tinuare a prețurilor la ali
mente, îmbrăcăminte, servicii 
publice, precum și creșterii 
chiriilor.

# Potrivit informațiilor apă
rute in presa americană, avioa- 
ne-spion ale S.U.A. continuă 
să efectueze zboruri asupra 
teritoriilor altor state. Ziarul 
„Washington Post1' scrie că ser
viciile dc spionaj ale Pentago
nului și Agenția Centrală dc 
Investigații (C.I.A.) folosesc in 
acest scop avioanele „SR-71", 
un tip îmbunătățit al avioane
lor spion „U-2“, c^re efectuea
ză zboruri de recunoaștere a- 
supra unor state din Asia de 
sud-est.

• „Nu este de așteptat ca 
pe Lună să poată fi găsite ză
căminte minerale importante 
care ar putea fi exploatate11, a 
declarat prof. Hermann Bor
chert de la Universitatea din 
Frankfurt. In sprijinul progno
zelor sale negative prof. Bor
chert a susținut că Luna nu 
posedă o activitate tectonică, 
premisă hotărîtoare in procesul 
formării unor zăcăminte mine
rale.

0 Potrivit informațiilor pu
blicate de presa franceză, nu
mărul șomerilor in Franța a 
crescut in ultimele trei luni 
cu 20 000 de persoane.

9 Agenția TASS anunță că ambasadorul U.R.S.S. în, 
R. D. Germană și ambasadorii S.UA., Marii Britanii și 
Franței în R. F. a Germaniei au căzut de acord să înceapă 
convorbiri în legătură cu Berlinul occidental la 26 martie 
1970.

• In Republica Democrată 
Germană au loc duminică, 22 
martiej alegeri pentru , desem
narea reprezentanților în or
ganele locale ale puterii de stat. 
Pentru consiliile districtuale, 
regionale și raionale au fost 
propuși un număr de 220 000 
candidați.

• Nikolai Podgornii, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face, 
la invitația guvernului japo
nez, o vizită in Japonia în 
prima jumătate a lunii apri
lie, cu prilejul zilei naționale 
a U.R.SS. la Expoziția uni
versală de la Osaka — anunță 
agenția TASS.

• Președintele Republicii Africa Centrală, Jean-Bedel Bokassa, a hotărît să treacă 
sub controlul statului proprietățile companiei franceze „Nzaco“, care exploatează zăcămin
tele de diamante din partea de est a țării — anunță postul de radio Bangui. „Nzaco" este 
una dintre cele trei companii ale puternicului concern american „Dyamond Distribution" a 
căror activitate a fost interzisă pe teritoriul Republicii Africa Centrală Ca urmare a refu
zului acestora de a achita sumele datorate guvernului do la Bangui.

• Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republi
ca Ruanda, Ion Drinceanu, a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Gregoire 
Kayibanda.

La ceremonie au asistat mem
bri ai guvernului ruandez.

Cu acest prilej, între pre
ședintele Republicii Ruanda și 
ambasadorul român a avut loc 
o convorbire cordială.

• Filmul lui Luchino Vis
conti „Căderea zeilor" a obți
nut Premiul internațional ci
nematografic al orașului Roma. 
Anul trecut acest premiu a fost 
acordat filmului american „O- 
disee în spațiu în anul 2001".

• Pe tabloul de comandă 
al stației energetice iugoslave 
s-a aprins, simbătă, o nouă 
stea — Termocentrala Morava 
— care are o putere instalată 
de 125 MW și o producție a- 
nuală de 750 milioane kWh e- 
nergie electrică.

> Revista madrilenă „Sa- 
mud Mental" relevă că, în 
Spania, alcoolismul afectează 
7 la sută din populația țării. 
Potrivit revistei, în prezent, 
în Spania există 2 111 600 al
coolici. In provincia Guipu- 
zooa se înregistrează cea mai 
mare proporție de alcoolici 
— 37,3 la sută din numărul 
populației locale.

• Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, 
Mirko Tepavaț, oare a făcut o 
vizită în Birmania la invitația 
ministrului dc externe U Ma- 
ung Lwin, a părăsit Rangoon-ul 
plecînd spre Singapore. In 
cursul vizitei au avut loc con
vorbiri în cadrul cărora s-a 
procedai la un schimb de pă
reri privind colaborarea bila
terală și unele probleme ale 
situației internaționale actuale.

• La 21 martie, Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. și-a încheiat 
vizita făcută în R. S. Ceho
slovacia. La plecare, oaspetele 
a fost condus de V. Bilak, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din CcJioslovacia, J. Mar
ko, ministrul afacerilor exter
ne al Cehoslovaciei, și alto per
soane oficiale.

In aceeași zi, A. Gromîko s-a 
reîntors la Moscova.
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Vientiane, agenția Reuter a- 
nunță că în fața ofensivei for
țelor Pathet Lao, trupele gu
vernamentale au evacuat vineri 
noaptea baza Sam Thong, si
tuată la sud de Valea Ulcioa- 
relor, care servea, în același 
timp, de cartier general pentru 
o parte a personalului ameri
can din Laos. Agenția brita
nică anunță că și cealaltă bază 
guvernamentală aflată în aceas
tă zonă, Long Cheng, se află 
într-o situație grea în prezent, 
datorită presiunii unităților 
Pathet Lao.

• Ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, Joseph Luns, 
a părăsit simbătă Amsterda
mul cu destinația Beirut, pri
ma etapă a turneului său ofi
cial în trei țări arabe: Liban, 
Iordania și Republica Arabă 
Unită.

Șeful diplomației olandeze va 
aborda cu oficialitățile celor 
trei țări probleme politice le
gate dc actuala situație din O- 
rientul Apropiat, precum și li
nele chestiuni de interes reci
proc.
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