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GOSPODĂRIREA
Șl ÎNFRUMUSEȚAREA

LOCAEITATILOR, 
oitliv ia care Muie să-ți 

(oulMlia toate întrepritiderile 
si ioslitotiile, toate ovațiile 

de atașă si ttl toii tetăleoii 
din ooslra

O mulțumire greu dc 
exprimai in cuvinte, 
salis!ac|ia adîncă pen
tru îndeplinirea exem
plară a datoriei — iată 
chintesența sentimente
lor trăite plenar, la în
ceput de aprilie, dc că
tre irontaliștii conduși 
de minerul capabil și 
experimental care se 
cheamă Constantin Za- 
haria. Bucuria lor a 
avut un deplin temei: 
in prima lună a primă- 
verii ei au „descătușat", 
din abatajul frontal cu 
numărul 6 151 din sub
teranul minei Paroșeni, 
un „torent" bogat de 
cărbune, realizat — și 
aici vorbim de meritul 
cu lotul deosebit — 
pr intr-un randament dc 
13,2 tone pe post, la 
net1 Asta înseamnă că 
productivitatea planiii-

cată a fost întrecută cu 
aproape 5 tone pe post. 
Fără îndoială nu e la 
îndemina oricui să ob
țină peste sarcina obiș-

să formeze un corp 
unic cu același puls, teh
nologia modernă cu pre
gătirea, inițiativa, 
ruirea omului.

(Țh'UL (rfdltlll 
brațului 

li al t uit iții
nuilă tonele echivalen
te unei produc)ii extrase 
pînă nu dc mult în fron
turi de lucru analoage. 
Pentru a prinde viată o 
asemenea performantă a 
trebuit să se îngemăneze,

dă-

St lipii hidraulici 
tip G 831, grinzile 
consolă „Wanwersch" 
susfinul bolta. 
2 K .52 a tăiat

Ing. TRAIAN BLAJ 
prim-vicepreședinte 

al Consiliului popular municipal

Continuind frumoasa tradiție ce s-a creat in decursul anilor, 
comitetele executive ale consiliilor populare din Valea Jiului în
treprind, in fiecare an, o dată cu venirea primăverii acțiuni mari 
pentru înfrumusețarea și cit mai buna gospodărire a comunelor 
și orașelor.

Pe baza experienței ciștigate in anii trecuți, Consiliul popular 
municipal asigură acestor acțiuni un cadru organizat, pentru a pu
tea antrena la activitățile de gospodărire și înfrumusețare, intr-o 
măsură cit mai largă, conducerile întreprinderilor și instituțiilor, 
organizațiile obștești, deputății consiliilor populare, cetățenii. In
tr-o recentă ședință de lucru, comisia de urmărire și coordonare 
a acțiunilor patriotice de gospodărire și înfrumusețare a munici
piului. creată pe lingă Consiliul popular municipal a stabilit prin
cipalele măsuri cu caracter imediat ce trebuie întreprinse in toate 
localitățile Văii Jiului, avind în vedere timpul scurt în care tre
buie efectuate aceste lucrări. Astfel, comisia a stabilit ca pînă la 1 
mai a. c. in fiecare zi, între orele 16—19. să fie organizate acțiuni 
dc masă pentru realizarea în cel mai scurt timp a unei curățenii 
generale in toate localitățile. Un accent deosebit se 'a pune pe 
întreținerea si îngrijirea zonelor verzi, pe greblarea, săparea și în- 
sămințarea lor, plantarea unui număr mare de arbori și arbuști, 
de preferință procurați pe plan local (mesteceni, brazi, salcînii) 
cu condiția scoaterii și plantării lor în cele mai bune condiții, pe 
curățirea trotuarelor și rigolelor de pe străzi, de pămint și noroi. 
Comitetele executive vor mobiliza cetățenii de pe terasele princi
pale ale drumurilor naționale să-și repare și alinieze gardurile, 
să curețe rigolele și șanțurile, să repare podețele și să spoiască 
cu var balustradele de la poduri și podețe, precum și elementele 
de protecție din beton de pe marginea șoselelor. Spre deosebire 
de comune, în orașe nu sc admite văruirea gardurilor, ci numai 
vopsirea sau impregnarea lor cu ulei. Se vor lua măsuri de sanc
ționare a tuturor cetățenilor care manifestă tendința de a ocupa 
cu garduri, zonele de protecție a drumurilor naționale sau a căi
lor ferate, precum și împotriva acelora care improvizează garduri 
din sîrmă și spini.

In scopul întreținerii fondului locativ se vor lua măsuri <le 
zugrăvire a apartamentelor și casei scărilor, de reparare a fața
delor, jgheaburilor și burlanelor și zugrăvirea sau vopsirea aces
tora conform indicațiilor ce le vor primi din partea serviciilor de 
sistematizare și gospodărire ale consiliilor populare.

Ca fiecare cetățean, întreprindere sau instituție să cunoască 
precis ce sarcini îi revin, in toate orașele și comunele s-au consti
tuit colective care au sarcina de a se deplasa pe tot cuprinsul co
munei sau orașului respectiv pentru a discuta individual cu fie
care proprietar, conducător de întreprindere sau instituție asupra 
lucrărilor ce trebuie executate precum și termenului de execu
tare.

O atenție deosebită trebuie să acorde conducerile unităților 
comerciale pentru a asigura un aspect cit mai plăcut exterioarelor 
magazinelor, confecționării de firme corespunzătoare, moderne.

< Continuare iu pan a 3 a
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coiphina 

u u tăiat harnică in 
peretele negru, in cele 
26 de zile lucrătoare, pe

o adîncimc de 30 metri 
cu aproape 5 mai mult 
decît era prevăzut, de-a 
lungul unui front 
terenul de fotbal 
mare ■!

Dar cei 
împlinirea 
care prin 
zi cu zi, 
ghidului și brațului i-au 
dat acesteia suportul 
trainic, durabil au fost 
oamenii conduși cu pri
cepere de ~ 
Zahar ia. 
certitudine 
opri unde 
întrebați pe 
schimb 
sau cei doi 
Popa și Toma. Vă 
spune la lei, că vor mer
ge mai departe cu rea
lizările. Legea desăvâr
șirii o cerc.

cit 
de

care au deci' 
faptei, cei 

strădaniile de 
prin efortul

Constantin 
Aceștia, cu 
nu se voi 
au răzbătui, 

șefii de 
Tilu Teacenco 

Gheorghe, 
vor

T. M.

municipală

Constantin Ioniță, losif Boc
șa, Andor Semsey, Ion Arghi- 
rcscu Și Iosif Micloș cu un 
grupaj dc circa 40 de foto
grafii artistice, dintre care 
multe au fost expuse la ex
poziția interjudețeană de la 
Iași.

Lucrări de artă
Expoziție comemorativă

In sala bibliotecii clubului 
sindicatelor din Petrila, s-a 
deschis o expoziție de cărți 
cuprinzind cele mai semnifi
cative lucrări din viața și o- 
pera lui V. I. Lenin, marele 
dascăl al proletariatului. Tot

in vederea sărbătoririi naș
terii lui V. I. Lcnin, in cursul 
lunii aprilie vor avea loc în 
cadrul bibliotecii seri lite
rare intitulate „V. I. Lcnin 
în proza beletristică".

„Uzină" pe șenile

trimise
la București

Zilele acestea artiștii plas
tici Iosif Matyas, ” 
Sylvester. Iosif 
Victor Sylvester 
Bianu. din cadrul filialei din 
Petroșani a U.A.P., au trimis 
la București 15 lucrări de 
gravură și desen, realizate în

Ecaterina 
Tellmann, 
și Elena

Cu....... obiectivul" la intrarea in Paroșeni

la Valea de Pești
In cariera Pribeagu (.,izvo

rul" de piatră pentru viito
rul baraj de la Valea de 
Pești), situată in apropierea 
cabanei Cimpu lui Neag, ur
mează să intre în curind in 
producție Un excavator elec
tric de mare capacitate — 3 
mc cupă — de tipul S 3. Ex
cavatorul va încărca în auto
basculante ..Tatra" 
extras din carieră.

Montorii de la Valea de 
Pești lucrează intens în a- 
ceste zile la asamblarea ul
timelor piese ale excavato
rului electric — o adevărată 
..uzină" pe șenile.

ultimul timp. Aceste lucrări 
vor fi expuse în sala Dalles, 
la Salonul de desene și gra
vuri care se va deschide la 
sfirșitul lunii aprilie.

Noi cursuri
de calificare

calcarul

Spectacol 
folcloric

In ultimul timp asistăm la o 
amplă acțiune de valorificare a 
folclorului local, inițiată de că
minele culturale din municipiul 
nostru. Astfel, după ..Nunta 
ca-n Bănrța" care s-a bucurat 
de un binemeritat succes în 
rindul spectatorilor din Valea 
Jiului și-din Deva, aflăm că un 
alt cămin cultural, cel din 
Cimpa. a pregătit un spectacol 
folcloric intitulat „Șezătoarea". 
Torsul linii, cusutul cămășilor, 
strigăturile, snoavele, ghicitori* 
le. cîntecele. dansurile care se 
obișnuiesc în Cimpa la șeză
toare prind viață pe scenă în 
interpretarea artiștilor amatori 
Viorel Daj. Gheorghe Mihăilă, 
Dumitru Grecea, Rudolf Benke 
și alții. Spectacolul este între
git do participarea tarafului, a 
soliștilor vocali .și instrumen
tiști, a grupului vocal dc fete 
și a dansatorilor de la acest că
min cultural.

Astăzi după-amiază la ora 14. 
artiștii amatori din Cimpa vor 
oferi spectatorilor din comuna 
Ier un spectacol in sala cămi
nului cultural, cu piesa „Lele 
Ană gură multă11 și „Șezătoa
rea11 care, sîntem convinși, va 
obține un binemeritat succes, 
răsplată a unei munci intense 

si oline dc satisfacții.
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Membrii cercului de artă 
fotografică din Lupeni pre
gătesc o expoziție foto care 
se va deschide la clubul sin
dicatelor din localitate în 
cursul săptămînii viitoare. La 
această expoziție își dau con
cursul tovarășii Ton Florii,

In cadrul I.G.L. Petroșani 
se vor deschide, in curind. 
noi cursuri de calificare. Vor 
fi calificați prin aceste cursuri 
15 tinichigii, 40 instalatori 
tehnico-sanitari de apă, 40 
instalatori pentru încălzire 
centrală. 20 zidari. Cursurile 
de calificare, cu o durată de 
8 luni, fără scoatere din pro
ducție, vor fi urmate în acest 
an dc 115 muncitori.

Totodată, dat fiind comple
xitatea lucrărilor și presta
țiilor ce le execută întreprin
derea, continuă acțiunea de 
policalificare; o serie de fo- 
chiști vor dobîndi și mese
ria de instalator de apă, iar 
mai mulți zugravi pe cea de 
zidar.

Tabără de instruire

fi

Iscroni — Vedere prin parbrizul mașinii

ORIZONT MINIER
Realizări în concordanță 

cu dotarea
In abatajul frontal din stra

tul 15, blocul VI, zona a 111-a. 
de la E M. Li dotat < j o 
combină 1 K 52 Ș, hainku bri
gadă condusă de Mihai Blaga. 
avind ca șefi dc schimb pe 
minerii Gheorghe Bîrlea, Lu
dovic Fazekaș și Ion Grama, a 
realizat in luna martie o de
pășire I sat f inilor de produc
ție, cili ilă la - 180 tone de 
cărbune dc bună calitate, cu 1 
depășit- de randament dc- 0,6 
tone/post.

Cîștig pe măsura 
depășirii de randament

Tot la E. M. Lupeni, in a- 
batajul cameră nr. 3 est dc pe 
stratul 3. blocul VII, brigada 
minerului Nicolac Tomolea. a 
reușit să avanseze cu peste 125 
metri in luna trecută, intrecind 
productivitatea planificată in 
medie cu 1 tonă pe post. Satis
facția morală a fost dublată și 
de un ciștig pe măsura muncii 
depuse, a rezultatelor obținute : 

j 150 lei pe post de miner.

Străpungere spre noi 
bogății de cărbune

Cu peste 4 metri a inaintat 
în fiecare zi din luna martie 
și frontul înaintării in cărbune, 
in cadrul aceleeași mine, unde 
lucrează brigada condusă de 
experimentatul miner Adalbert 
Balint. Străpungerea pe care o 
execută, paralelă cu galeria de 
bază de la orizontul 650, va 
mijloci punerea în exploatare 
a noi rezerve de cărbune a- 
paiținînd stratului 15 din blo
cul VII.

încheierea unui trimestru și 
începutul altuia, înseamnă un 
prilej de bilanț, de analiză și 
in același timp de orientare 
în perspectivă.

Pe șantierele de construcții 
— in aceste „fabrici" unde pro
dusul finit iese pe „bandă" la 
intervale de luni de zile, nu 
de ore sau minute — sfirșitul 
primului trimestru al anului 
înseamnă, ca atare, in mod spe
cific și deosebit, o primă cla
pă parcursă in procesul dc 
..fabricație", o primă analiză 
amănunțită întreprinsă in toa
te direcțiile activității, și deci 
o primă concluzie de anver
gură.

Privită prin prisma procen
tajului dc realizare a planului 
trimestrial in proporție de 102.2 
la sută, activitatea generală a 
celor cinci unități mari de con- 
strucții-montaj. care contribuie, 
activ in edificarea obiectivelor 
de investiții din Valea Jiului, 
ar putea fi considerată bună. 
Acest calificativ, altfel expri
mat, ar însemna la nivelul mu
nicipiului o depășire a valorii 
planificate cu peste un milion 
lei, la care și-au adus contri
buția toate colectivele de con
structori, mai puțin (cu 550 mii 
lei) cel al Grupului de șantie
re al T.C.H.
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Criteriul esențial — din punct 
dc vedere valoric — dc a a- 
precia activitatea desfășurată 
de șantierele din Valea Jiului 
este, desigur, cel prin care se 
analizează nivelul realizărilor 
ce s-a atins la sfirșitul primu
lui trimestru față de nivelul la 
care s-a preconizat să se ajun
gă la finele acestui an. In acest 
sens, indicațiile date conduce
rilor unităților de construcții- 
montaj de către organele de 
partid — de a se realiza în 
primul trimestru cel puțin 22 
la sută din planul anual — nu 
au fost respectate decît la șan
tierul T.C.M.M. (22.2 la sută). 
In ordine, cotele la care s-au 
ridicat celelalte unități de con- 
strucții-montaj din acest punct 
do vedere sînt : Grupul de șan
tiere al T.C.H. — 21.6 la sută: 
Șantierul I.L.H.S. — 16,4 la su
tă; Șantierul I.C.F. — 15,6 la 
sută și Șantierul 17 construcții 
— 14.7 la sută (pe total mu
nicipiu 19.1 la sută).

Deci, pe întreg municipiul, 
în condițiile in care planul va
loric trimestrial a fost înde
plinit și depășit, s-au obținut 
doar realizări rcprezentînd cu 
3 la sută mai puțin decît sc 
preconizase față dc planul a- 
nual (22 la sută), ceea ce în
seamnă peste 7.5 milioane lei 
sub nivelul scontat (asta ar în
scăuna o producție pe o du
rată de 2 sau 3 luni al unui 
șaptier de talia I.L.H.S.).

Rezultă de aici o primă con
cluzie : valorile de producție 
ale șantierelor, planificate a se 
realiza în primul trimestru, au 
fost inadmisibil de mici (în 
special la șantierele 17 construc
ții, I C.F. și I.L.H.S.). Este nea
părat nevoie dc aceea, ca in
dicațiile organelor de partid 
privitoare la realizarea pînă la 
sfirșitul semestrului T a 55 la

sută din planul anual, să fie 
transpuse în viață la fiecare 
șantier și punct de lucru prin 
planurile <le producție. Altfel, 
lăsind exclusiv la libera înțe
legere dintre șantier și for tu
telar stabilirea valorilor de 
plan, indicațiile primite privind 
baremul semestrial de produc
ție riscă să nu-și poată vedea 
îndeplinirea practică.
Trebuie spus insă. că. a jude

ca activitatea unui șantier — 
oricare ar fi el — numai din 
punct de vedere al îndeplinirii 
valorice a planului. înseamnă 
din capul locului, a greși. In 
legătură cu acest lucru, tova
rășul Nicolae Ccaușescu, in cu- 
vintul său la Plenara din 13—15 
decembrie 1969 preciza : „Nu 
de „producție globală" — obți
nută adesea prin umflarea arti
ficială a circulației interne — 
avem nevoie, ci de cit mai mul
te produse fizice, necesare sa
tisfacerii nevoilor concrete ale 
economiei și consumului". Tată 
de ce, acea „fugă după valori" 
care încă Se mai manifestă in 
concepția unor conducători din 
procesul de producție al șantie
relor. trebuie, cu hotărîre. com
bătută. înțelegem, așadar, ob
ținerea la finele semestrului I 
a unui volum de producție e- 
chivalind cu peste 55 la sută 
din planul acestui an nu ori
cum. ci pe baza predării în ter
men a tuturor obiectivelor pre
văzute și pe baza încadrării, 
conform graficelor, în .stadiile 
fizice planificate. Aceasta în
seamnă. în ultimă instanță, ob
ținerea unor productivități spo
rite. in scopul punerii în func
țiune la scadență a tuturor o- 
bieetivclor. pe făgașul asigură-

Continuare in pap a 3-a

Inccpînd dc luni, pionierii 
trompetiști și toboșari de la 
școlile din Valea Jiului vor 
participa la o tabără de in
struire cu o durată de 4 zile, 
la Uricani. înființată din ini
țiativa Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor, telor și unităților.

tabăra dc instruire are scopul, 
pe lingă destindere și recre- 
ere, să-i pregătească mai bine 
pe pionierii trompetiști și to
boșari în responsabilitatea ce 
o au în cadrul detașamen-

Uricani : La o uni

tate de Legume-Fructe 

— model — in aprovi

zionare și deservire.

Ing. P mVrc.INE\\l

Camerunul,

„Africa
în 

miniatură"
Așa este supranumit Came* 

runul, unde își dau intîlnire 
toate formele de relief și tipu. 
rile de vegetație specifice con
tinentului negru. In nord sînt 
priveliștile stranii, plăsmuite 
parcă într-o altă lume, ale sa
vanei dominate de aglomera* 
țiile sălbatice de stinci cu si
luetele lor albăstrui. O singură 
stîncă, cioplită in forme ciu
date. se detașează din acest o- 
riginal caleidoscop de statui și 
obeliscuri de granit. Este „Din
tele" descris de Jules Verne. La 
poalele acestei stinci solitare au 
coborît eroii celor ..Cinci săp- 
tămîni in balon", după ce stră
bătuseră Africa «lin Zanzibar 
piuă la Oceanul Atlantic.

Natura a zămislit in Came
run un muzeu natural unic prin 
monumentalitatea și pitorescul 
sau. Aceeași aureolă stranie în
văluie si masivul vulcanic Ca
merun cu piscuri ce ating înăl
țimi pînă la 4 0"0 m. Lanțul 
muntos străbate țara do la Est 
la Vest, sfirșindu-se chiar lin
gă ocean, acolo unde țărmul a- 
frican face o cotitură, formînd 
Golful Guineea. Cînd bate din
spre Sahara vîntul torid și se
cetos „Harmattanul". în jurul 
muntelui se ridică o perdea de 
praf care îi ascunde frumuse
țea Aici este totuși regiunea 
cu cel mai ridicat procent de. 
umiditate din Africa. Ploile to
rențiale. care cad foarte des. 
formează pe pămint șuvoaie de 
apă Dar imediat ce ploile în
cetează. temperatura scade atît 
de brusc, incit pe culmile vul
canului se așterne zăpada

Jungla tropicală aconeră mai 
hin*1 de un sfert din teritoriul 
țării. Copacii gigantici cu co
roanei^ contorsionate și trun
chiurile înlănțuite de liane for
mează adevărate temple ale na- 
B|r|i, a'c c*îror boite se spri
jină, parcă, în tăriile văzduhu
lui

Camerunul este o „Africă în 
miniatură" și fiindcă pe teri-

Sabina BONDOC

• Continuare in pag. a 4-a



I
MIERCURI 1 APRILIE 1970

Obiectiv de maximă stringență la mina Lupeni
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id scama dc necesitatea 
.t.ițirii gradului de utili- 

mașinilor și agregatelor 
ui de direcție al minei 

a dezbătut nu de muil 
le ce se impun pentru 
•a raționala a utilajelor 
•tare.
i reieșit cu acest prilej ? 
•zăm mai iutii că mate
le (ața pentru o mai bu- 
.are, se limitează la ana-

Instalații->

liza folosirii doar a citorva uti
laje, instalații de extracție, ma
șini de încărcat și combine.

Valoarea totală a utilajelor 
existente in dotarea minei este 
de circa 220 milioane lei, re
venind circa 14 lei pe tona de 
cărbune sub formă de amortis
ment. Pentru a ușura tragerea 
concluziilor vom prezenta da
tele ce urmează sub formă de 
tabel.
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creșterea gradului de folosire 
a mașinilor de încărcat este 
necesar a se lua următoarele 
măsuri i
• organizarea corespunzătoa

re a lucrului — pe bază de 
ciclogramă —. îmbunătățirea 
plasării, aprovizionării. întreți
nerii mașinii astfel incit să 
crească timpul de folosire a 
mașinilor în frontul de lucru;
• asigurarea materială anti

cipată a locurilor de muncă 
dotate cu mașini de incărcat;
• întocmirea unui grafic de 

folosire a mașinilor de încăr
cat pe baza căruia să se cu-

u
9 820X4 1050 78 19
j S00X4 900 89 21
j 310 1260 25 6
ria 180 900 20 5
ina 180 900 20 5

700 1120 63 15
7G0 1200 63 15

1 60 1120 6 1.5
I0 300 1518 20 5

■3 360 1120 32 8
4 — — — —
21 730 1120 65 16

rn rezultă din tabel.

in reparații
29 colivie cu 4 vagOBcți
33 colivie cu 4 vagoncți
15 colivie cu 1 vagonct
9 colivie cu 1 vagonct
9 colivie cu 1 vagonct

26 colivie cu 2 vagoneți
26 colix ie cu 1 \agonet

9 colivie cu 11 vagonct
24 colivie cu 11 vagonct
15 colivie 

rezervă
cu 11 vagonct

21 colivie cu 2 vagoneți

parație cu capacitatea lor. to- 
»>><; acestea sînt plasate pe

3. Combine
In cursul anului 1969, în in

ventarul E. M. Lupeni s-au a- 
flat in medie 4 combine și lin 
plug, iar în funcțiune în me
die 3.5 combine și un plug. Și

Producția realizată cu combina 
din producția exploatării 

Combine aflate în funcțiune 
Lungimea medie a abatajelor 
Avansarea medie lunară 
înălțimea medie a frontului 
Productivitatea realizată

Analîzînd aceste date se des-

noască din timp locul de 
muncă unde vor fi plasatO ma
șinile de încărcat, precum și 
perioada scadentă pentru repa
rație;
fl tinerea evidențelor zilnice 
si informarea operativă a con
ducerii exploatării despre rezul
tatele obținute.

F. de prisos a se mai urâta 
că. o dată cu mărirea gradu
lui de utilizare a mașinilor de 
încărcat vor crește, implicit, 
vitezele de avansare, randanien- 
tcle, se va reduce numărul bri
găzilor de lucru, d<J?i va “creș
te eficiența economică.

— pluguri
la aceste utilaje folosirea nu
merică pare să fie bună, insă 
interpretind datele de mai jos 
reiese că rezultatele nu -s-au 
ridicat la nivelul posibilități
lor.

|
— 419 733 tone representing nu

mai 24 la sută
— 4,5 buc./an
— 1150 metri
— 20,65 ni/lună
— 2,15 metri
— 6,3 tone/posl

de folosire a combinelor este 
nnwar a se lua qrmătoarele

Laborator 

I.C.P.M.H.
Modernizarea prepara
țiilor — Ia ordinea zilei

La începutul lunii februa
rie a. c., s-a predat prima 
parte, referitoare la prepa- 
rația Lupeni. a studiului 
„Determinarea schemelor op
time de comandă și control 
centralizat a fluxului tehno
logic pentru modernizarea și 
amplificarea preparațiilor 
vechi din Valea Jiului". Ca 
efect al aplicării concluziilor 
trase, dispecerul de producție 
va fi capabil să urmărească, 
dintr-un singur punct, func
ționarea utilajelor, starea a- 
n urni tor instalații și va pu
ica dirija operativ funcționa
rea lor. Se prevede construi
rea unui panou mnemonic, 
cu ajutorul căruia se va ob
ține în permanență imaginea 
vizuală a întregului flux, c- 
xistînd astfel posibilitatea de
tectării oricărei defecțiuni, 
pentru luarea de măsuri ime
diate de remediere. Domn tie 
relevat este faptul că solu
țiile alese se bazează, in 
bună măsură, pe utilaje și 
aparatură fabricate în țară.

In cursul trimestrului 11 se 
va efectua și partea a doua 
a lucrării, legată de moderni
zarea preparației Petrila.

Studiul a fost executat de 
colectivul laboratorului de 
mecanizare-automatizare (șef 
laborator ing. Nicolae Hîn- 
dorcanu și ing. Andrei Sasz).

Dispozitiv pentru 
efectuarea perforatului 

umed în lucrări

• Un nou tip de cărucior de perforat
Firma Montabert (Franla) a condruil un nou lip de cărucior 

de perforat „Motofore" caic perforează găuri cu diamctiul 
57 79 mm și cu lungimea ele 10 m. Instalația permite perforarea 
găurilor orizontale la înălțimea de 2,6 m și a găurilor înclinate 
pină la 55 grade, deplasîndu-se cu ajutorul energiei hidraulice îm
preună cu compresorul care o deservește și al cărui motor însu
mează 100 CP.

• Metanometru miniatural
lntr-un institut de cercetări științifice pentru tehnica securită

ții muncii din Anglia a lost elaborat un molanomelru de buzunar 
numit M 1, cu dimensiunile 30 X 55 X 105 imn și cu greutatea de 
340 g. Vfetanometrul este pus în funcțiune cu ajutorul unui buton 
amplasat pe corpul aparatului, durata după care se obține rezulta
tul măsurării concentrației de metan în atmosfera minei fiind de 
6—12 secunde. Aparatul este alimentat cu baterii NI—CD care pot 
fi ușor înlocuite și asigură energia necesară luării unui număr de 
200 probe.

• Transportul minereului de fier prin conductă
Intre uzina de preparare Savage River și portul marin Latta 

(Australia) se eXplqalează cu succes ce'a mai lungă conductă din 
lume pe care se transportă sub formă de pulpă concentratul de 
minereu de fier. Lungimea loială a conductei este de 85 km, dia-

■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■

producției realizate. 
Personalul de deservire 
•iiare la unele puțuri, in 
irație cu volumul trans- 
ui realizat.
La unele puțuri, deși vo- 

transportuluî ce.se efec- 
i pe ele este mic, în com-

sau două schimburi și a altor 
puțuri;

® pentru reducerea persona
lului de deservire a puțurilor 
se impune urgentarea confec
ționării impingătorilor pneuma
tici la U.U.M.P. (comandați în
că din anul 1968).

taica muncii ar fi marpat. ut 
asemenea, creșteri substanțiale.

Pentru a se obține rezultate 
bune privind creșterea gradului

I. Mașini
încărcarea mecanică s-au 
jt următorii indicatori în 
1 anului 1969 :
mașini de inventar — 9.6; 
li in funcțiune — 6.3: 
nul încărcării mecanico — 
! mc: volumul total ex- 

la înaintări — 100 738 
capacitatea totală de fa
re a mașinilor —109 000 
i: procentul do încărcare 
nică realizat — 29.5 la 
producția realizată pe ma- 
— 4 700 mc/mașină și an: 
1 medie de avansare ob- 
ă — 69 ml/lună: preț de 
la încărcarea manuală — 
•i/nic; preț de cost la in- 
rea mecanică — 62 lei/mc. 
erpretind indicatorii obți- 
la încărcarea mecanică, se 
'ind următoarele :
din punct de vedere nu-

de SCURTE

țiilor preventive planificate ue 
bună calitate, care să eVite o- 
pririle neprograinatc: 1

COCLIIZII
meric, folosirea mașinilor de 
incărcat apare corespunzătoare, 
insă din punct de vedere al 
folosirii intensive este mult sub 
posibilități (circa 27 la sută);

— ponderea încărcării meca
nice în galerii este mică față 
de volumul excavat din aceste 
lucrări (29.5 la sută):

— rezultatele medii obținute 
în Cursul anului 1969 apar și 
mai necorespunzătoare, dacă se 
iau in considerare performan
țele maxime obținute la săpa
rea galeriei de legătură puțul 
Ștefan — puțul Carolina la o- 
rizoritul 400 și anume: avan
sarea lunară 144 mc/lună;

— volumul încărcat 1037
mc/lună: productivitate 3,07
mc post.

Avîndu-se in vedere avanta
jele evidente pe care le aduce

Din cele expuse în analiza 
numai a trei tipuri de utilaje 
diferite, se desprind următoa
rele concluzii generale:

Deși in cadrul minei Lupeni 
s-au obținut unele rezultate în 
ce privește folosirea extensivă 
a mașinilor și utilajelor, oglin
dite de altfel în realizările ex
ploatării la producția de căr
bune. aceasta nu se ridică to
tuși la nivelul posibilităților, 
fiind necesar un salt calitativ. 
In general, cauzele folosirii in
complete a acestor mașini se 
află in deficiențele organizatorice 
de la locurile de muncă unde 
ele au fost plasate. Echiparea 
tehnică modernă reclamă o or
ganizare corespunzătoare a lu
crului, care să țină seamă de 
toți factorii ce pot influența ob
ținerea unor rezultate maxime. 
Folosirea intensivă a mașinilor

și utilajelor constituie o rezer
vă internă considerabilă, care 
va trebui valorificată din plin. 
La valorificarea acestei rezerve 
interne sînt chemați-să-și adu
că contribuția toți factorii ca
re organizează, conduc și rea
lizează procesul de producție.

In scopul obținerii unor re
zultate la nivelul cerințelor e- 

conomice actuale este necesară 
concentrarea producției în uni
tăți mari, asupra cărora tre
buie îndreptate toate eforturile 
tehnice și organizatorice.

Rezultatele obținute pe linia 
creșterii gradului de utilizare 
a mașinilor și utilajelor trebuie 
in permanență analizate și com
parate, eliminîndu-se influențele 
negative ce mai există.

Ing. Nicolae T1V1G,
mecanic șef E. M. Lupeni

tușului rezultai, m 
corespunzătoare (le confort 
Acesta se experimentează in 
prezent Ia mina Aninoasa.

Crește siguranța 
transportului subteran

Se lucrează la încheierea 
studiului „înlocuirea contei- 
nerelor de la locomotivele 
LAM-4 cu cele de tip nou, 
modernizat". Scopul lucrării 
— executată în colaborare cu 
S.C.S.M. Petroșani — este de 
a ridica gradul de siguran
ță al locomotivelor LAM-4, 
aflate în dotarea exploatări
lor miniere, in așa fel incit 
acestea să devină in totali
tate antigrizutoase. Caracte
rul antigrizutos va fi asigu
rat printr-un mod perfecțio
nat de protecție a acumula
toarelor, așa-zis „în izolant".

Predarea studiului (respon
sabil ing. Teodor Onciu) va 
avea Ioc in luna aprilie a.c.

ș. mm, iar diferența de nivel dintre capelele sale
«rin această conductă se transportă 150 000 pină 
de minereu de fier.

ire cablu de sîrmă din lume
Firma Cf' and 1‘Stell (S.U.A.) a realizat un cablu din sirmă 

de oțel al cărui diametru este de 127 mm și rezistă ia o forța de 
tracțiune de 1 097 tone. Bobina care servește pentru înfășurarea 
cablului, Cînlărind 25 tone, are diametrul de 3.50 in și lățimea de 
2,43 m. Cablul este destinat draglinei 4 250 VV.

• Un nou filtru cu regim de lucru forțat
' Cercetătorii sovietici au pus la punct filtrul EPG—26 pentru 

curățirea de pral a aerului aspirai de diferite sisteme function.nd 
hi regim forțat. Filtrul este compact, are o greutate mică precum 
.și dimensiuni mici puțind fi utilizat în mine, preparații și uzine.

• Consolidarea și ermetizarea galeriilor
ln bazinul carbonifer Nord - Pas-de-Calais (Franța) a fost 

experimentala cu succes o nouă metodă de consolidare și ermeli- 
z.are a pereților galeriilor în vederea evitării scurt-circuîtelor de 
aeraj și a pierderilor de aer la nivelul abatajului. In acest scop 
se folosește spuma sintetică „Isochaum" reprezenlînd un amestec 
de spumă cu o rășină sintetică care se obține cu ajutorul aparatu
lui I.B.G.—100 (produs in R.F.G.) acționat cu aer comprimat. Spu
ma se aplică pc suprafața dorita prin intermediul unui furtun 
flexibil din material plastic solidificîndu-se la scurt timp după 
aplicare.

• Nou ventilator centrifugal
Constructorii de utilaje sovietici au construit ventilatorul 

centrifugal VȚD—32 destinat aerajului minelor de cărbuni și 
de minereuri necesilind debite de aer de 35—305 mc/secundă și 
depresiuni de 50—510 kgs/mp. Greutatea unei instalații de aeraj, 
cuprinzând două ventilatoare de acest tip și utilajul auxiliar, este 
de 50,7 tone, iar piit-rea maximă necesară la arborele ventilatoru
lui este de 1 180 kW.

_•••••••••••••••••••••••••••••••

Datorită avantajelor sale de 
necontestat susținerea metalică 
b galeriilor este astăzi înlilni- 
tă cu o pondere foarte mare in 
minele din Valea Jiului. Pen
tru valorificarea la maximum a 
avantajelor pe care le oferă, 
susținerea metalică trebuie uti
lizată în condiții care să permi
tă relolosirea pe o durată cil 
ni ii îndelungată de timp, astfel 
incit prețul său de cost să se 
repartizeze asupra ținui volum 
cit mai mare de lucrări. Exploa
tarea rațională a elementelor 
susținerii metalice, evitarea de- 
lormării lor excesive și scoate
rea din uz, este o problemă im
portantă. Soluționarea ei este 
adeseori îngreunată do condi
țiile nefavorabile care apar sub 
acțiunea presiunii miniere a- 
siipra galeriilor și in special in 
lucrările de preqătire din apro
pierea abatajelor. Au fost ca
zuri cind, ca urmare a presiu
nilor mari, arcele de susținere 
au fost deformate pe diferite 
segmente și la îmbinări înlr-0 
asemenea măsură incit ulterior 
nu au mai putut fi recondițio
nate >i refolosile (vezi foto).

Cu toate acestea exploatarea 
eficientă a susținerii metalice 
a galeriilor este posibilă chiar 
și in condițiile dificile mențio
nate, prin alegerea lipului adec
vat de construcție a susținerii 
și prin respectarea unor criterii 
și măsuri, prezentate foarte pe 
scurt mai jos.

Din punct de vedere teoretic, 
ideală poate fi considerata con
strucția de susținere a cărei

ALEGEREA SISTEMULUI 
adecvat de susținere 
metalică a galeriilor

contur coincide cu curba , pre
siunii ceea ce ar însemna ca 
in toate secțiunile interne ale 
susținerii să acționeze numai 
forțe normale, de compresiune, 
lipsind momentele incovoietoa- 
re. Pentru realizarea unei con
strucții rationale a susținerii, 
apropiată de cea teoretică, este 
necesar să se cunoască direcția 
principală a deplasării rocilor 
(și deci a presiunii miniere) in 
lucrarea respectivă și să se exe-i 
cute susținerea sub forma u- 
nui sistem articulat-mobil. In
troducerea articulațiilor, asigu
ră în condițiile presiunii mari 
și neuniforme a rocilor asupra 
susținerii, o sporire considera
bilă a (apacității portante a 
acesteia. In consecință susține
rea. opune o rezistență suficien
tă rocilor care se deformează 
si dacă rezistenta sa e depășită 
de presiune, ea cedează, fiind 
elastică, pină la limita creării 
unui echilibru de forțe optim 
între masiv și susținerea me
talică. Rezultă că a doua con
diție principală este asigura

rea elasticității susținerii, pe 
baza căreia aceasta să se poată 
adopta manifestărilor dinamice 
ale presiunii miniere fără a-și 
pierde capacitatea portantă, 
menținînd în continuare in bu
nă stare lucrarea minieră.

Potrivit considerentelor ară
tate, susținerile metalice în arc 
din profile TH și tip jgheab re
prezintă unele din cele mai 
bune soluții constructive a că
ror exploatare eficientă impune 
insă respectarea unor măsuri 
dintre care cele mai importante 
sînt :

1. Îmbinările elastice ale seg
mentelor care alcătuiesc arcul 
de susținere trebuie orientate 
In direcția din care acționează 
forțele principale ale presiunii 
miniere, evitîndu-se astfel lucrul 
rigid al susținerii și, deci, de
formarea sa periculoasă.

2. Secțiunea inițială a lucră
rii miniere trebuie să fie sufi
cient de mare pentru a se asi
gura ca secțiunea finală, care 
rămîne In urma cedărilor sus
ținerii, să fie satisfăcătoare

Galeria susținută 
in arce metalice, 
deformată sub ac
țiunea presiunii 

laterale

pentru deservirea scopurilor lu
crării ;

3. îmbinarea segmentelor să 
nu necesite o supraveqhWe și 
o deservire specială pe durata 
de serviciu a arcului de susți
nere dispozitivele de strhrjere 
să dezvolte o forță suficientă, 
așa incit cedarea susținerii să 
aibă loc prin îmbinări dar nu

mai după epuizarea totală a 
capacității portante a profilului 
metalic din care slnt confec
ționate arcele;

4. Secțiunea laminatelor tre
buie aleasă pentru fiecare lu
crare minieră în parte în con
cordanță cu manifestările scon
tate ale presiunii miniere și cu 
mărimea sarcinilor care vor

trebui preluate; de as •menea, 
trebuie respectată distanța din
tre cadre (cimpul de ■> ssr.ne.rf) 
aceasta fnicșorindu-se sau ma- 
jorindu-se numai în funcție de 
condițiile reale de lucru ale 
susținerii;

5. Golurile din spatele susți
nerii se umplu integral cu ro
că, iar bandajarea să fie exe

cutată cit mai corespunzător; 
bandajele și strîngătorile nu 
trebuie să deranjeze elastici
tatea arcelor de susținere;

7. In cazul unui culcuș al
cătuit din roci cu o rezistentă 
mecanică scăzută. segmentele 
inferioare ale arcelor trebuie 
prevăzute cu saboți sau să se 
monteze pe tălpi din lemn.

O soluție remarcabila, elimi- 
nind comportarea rigidă a îm
binărilor, comportare care duce 
la deformarea susținerii (deci 
a efectului expus la punctul I) 
conslă in folosirea cadrelor cu 
4 segmente ale căror raze de 
curbură se deosebesc foarte 
puțin între ele. O astfel de 
construcție cu 3 puncte de îm
binare oferă avantajul esențial 
că întotdeauna una din îmbi
nări este orientată în direcția 
presiunii miniere maxime și a- 
sigură elasticitatea susținerii 
prin permiterea în primă fază 
a unor deplasări mici pină la 
stabilirea echilibrului optim al 
forțelor aflate în acțiune.

In concluzie, prin alegerea 
judicioasă a tipului adecvat 
de construcție a susținerii, li- 
nind scama de principiile ară
tate, și prin respectarea masu
rilor de exploatare rațională a 
acesteia, se poate asigura pe 
deplin eficienta economică a 
utilizării susținerii metalice a 
qaleriilor, creîndu-se totodată 
condițiile menținerii în bună 
stare a rețelei de lucrări mi
niere pe toată durata lor de 
serviciu.

Inq. Al. POPESCU,
șef lucrări — I.M.P.

„Eficiența" lopeților 
(nemecanice)

Creșterea . productivității 
muncii, iolosirea judicioasă a 
forței de muncă, sini preocu
pări la ordinea zilei la țoale 
unilă(ilc economice din muni
cipiu Inclusiv la Șantierul 
T.C.M.M.

Iai stafia de betoane de la 
Dilja apailinind T.C.M.M. am 
întilnil insă, în 25 martie, pe 
la ora 1-1,30. o situat ie să-i 
zicem.., anacronică: șase oa
meni l'mtllau balastul nece
sar preparării betonului pr 
grătarul gurii de încărcare I 
elevatorului (utilaj care tra
portă pe verticală balasti

Munca acestor șase oameni 
înlocuia „munca* lopeții me
canice care la acea dală ză
cea defectă alături. Adică. în 
loc de tm om cu o tonală me
canică. munceau șase oameni 
cu n lopeți (nemecanice). 
S-o fi chemind și asta efi
ciență ?

101 — camera 
„iadului"

Pare de necrezut, dar exis
tă ! Există o astfel de came
ră la etajul I (că numai unul 
are) al hotelului „Jiul* din 
Petroșani și se numește 101. 
Așa e ea numerotată. Perso
nalul hotelului se lerește să 
o dea clienților. O lace doar 
în cazuri excepționale. „Ne 
e teamă să nu găsim diminea
ța pe cineva asfixiat", moti
vează administratier hofe'utui.

Am vizitat această încăpe
re 101, scara, ciad începuse 
să funcționeze centrala ter
mică a hotelului, situată la 
parter, chiar snh camera cu 
pricina, Pc.rr-n (im n lost la— 
Pn/zunli: zgomotepardo
seala tremda ritmic și parcă 
avertizam ■, pe ‘înqă pereți, 
se prelingeau run de fum al
buriu (tot... uvertrzant !). ade
vărate fumarole cu miros în
țepător. Am h>sl informați 

de către personalul holelului 
că din cauza fumului rare se 
adună în camera ..fantomă*, 
uneori nu se vede om cu om.

Am coboril la parter. în 
încăperea centralei termice a 
holelului, despărțită de came
ra 101 doar Drinfr-tm planșe'> 
de lemn. Se observau clar, 
la „încheieturile* tavanului 
centralei termice cu pereții, 
urmele himttltti care își căulo 
drumul spre etajul 1. Deci, 
cauza fumului din camera 
101 e fie insuficiența tiraju
lui coșului, fie nealtiența sau 
nepriceperea fochistului, cil 
și faptul că planseul o din 
lemn și are neetanșeilâți.

Cauza trepidațiilor pardose
lii acestei camere ? — proiec
tarea sau execufia defectuoa
să a izolării transmiterii trepi
dațiilor de la postamentul 
pomnelor de apă (aliate în 
interiorul centralei termice) 
la pereți si de aici la p'anșe- 
ul dintre r^ntrala termica și 
camera 101.

Cine a permis crearea unor 
asemenea situații neplăcute 
și periculoase ? Vinovății se 
cunosc: atir constructorul 
țl.G.L.) cit și Ijeneliciarul 
țT.A.P.L.1, care a recentionat 
lucrarea.

De ce nu s-au respectat ; 
prevederile normativului P.C.I.. 
care interzice amplasarea cen
tralelor termice in încăperi 
cu planșee de lemn ? De ce 
s-au executat defectuos cele
lalte detalii luncfionale ale 
centralei termice ?

Nu vă jucați de-a.„ cons
tructorii, tovarăși de la I.G.L.’, 
căci trecînd peste prevederile 
legale puneți în pericol viața 
cetățenilor și bunurile statu
lui 11

M. PAUL

K_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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O brățară

Arta argintului la daci, am
ploarea și calitatea execuției 
pieselor, o putem desprinde și 
din existenta unor ateliere de 
argintari. Asemenea ateliere,

>

PLANETEI

♦

prezență de spirit

Întrecerile de Ia hi
reunit

Arta argintului la
In obiectele de podoaba sau 

uz practic, executate în ar
gint, se relleclă nu numai is
cusința tehnică a meșterilor 
daci ci și măiestria lor artis
tică. Ca procedee tehnice, in 
prelucrarea acestui metal no
bil, in afara tehnicii „au re
pousse". in care este exei u- 
tat obiectul nostru, frecvent 
este întîlnil procedeul tehnic 
al execuției prin turnare, a- 
cesla din urma fiind însă 
folosit doar în cazul sau ca
drul unor podoabe sau obiec
te mai grele.

Sub raport artistic obiectele 
de argint din epoca dacidă 
sint splendid executate Argin
tăria din vremea statului dac, 
se leagă de argintăria tracă 
dar deosebirile sînl mai tran
șante între zona sud — dună
reană și cea de la nord de 
fluviu. în măsura în care sti
lizarea este niaj accentuat 
geometru ă iar motivele clasi
ce sînl modificate in sensul 
apropierii lor de motive sau 

•rme naturale familiare daci-

dacică 
de argint 

descoperită 
la Peștera

Bolii

împreună cu uneltele necesare, 
s-au descoperit la Cosleșli 
(Munții Orăștiei), Pecica (lin
gă Arad) sau în alte părți ale 
tării.

Centrele meșteșuqăreș

înfiripau în cetățile și 
rile mai mari, acestea fiind 
numai centre militare, religioa
se, economico si sociale dai 
și centre in care putea înflori 
meșteșugul argintului. Ca ma
terie primă slujea argintul ex
tras din mine, dar și din di
feritele monede care circulau 
în acea vreme.

In încheiere nu se poate 
omite amintirea monedei da
cice, executate tot din argint, 
monedă a cărei emisiune va 
înceta o dată cu pătrunderea 
monedei romane republicane 
în Dacia. Cil privește datarea 
brățării dacice descoperi
ta la Peștera Bolii, o putem 
încadra, în lipsa unor elemen
te sigure de ordîn cronologic, 
în sec. I î.e.n. — sec. I e.n., 
perioada maximă a dezvoltării 
societății dacice sub toate as
pectele ei ; perioadă în care 
prelucrarea argintului de că
tre strămoșii noștri a ajuns 
la rangul unui adevărat meș-

Gh. LAZIN
Muzeul județean Deva

TAINA

NEPTUN

I

/
4r 
/

c
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MERELE coapte.
oaple și răscoapte re

zista in mod diferit la 
undele sonore cu diver
se frecvente ce trec 
piin ele. In S.U.A. a 
lost elaborată o insta
lație pentru sortarea au
tomată a merelor, care 
funcționează în 
incit 
tregi.

apropierea lor s-au gă
sit sarbacane 
utilizate

•primitive
\ enlarea

arme 
de popoarele 

înainte de in- 
arcului.

așa. fel,
fructele rămînl în-

PANTELE vulca-
Etna din Sicilia

PE
nului 
s-au descoperit vestigiile 
unei colonii preistorice.

. Sfî POT obține
tale de diamant la tem
peraturi și presiuni 
toarte ridicate. Se pol 
oaie obține cristale șl 
din subslanfe care n 
cristalizează ?

Profesorul olunde 
Rabenau a reușii să ob
țină cristale de aur. El

mai 
e lac pe Pâininl, Și 

aceasta în condițiile cind aceste niăsuriilori 
se realizează pc < ale indirecta.

De exemplu, determinarea masei planetei 
Plulon, cea mai îndepărtată planetă a siste
mului solar, se bazează pc calcule deosebit 
de precise ale influenței gravitaționale a tu
turor celorlalte planele asupra orbitei plane- 

Ncplun, cu toate că in 125 de ani tereștri 
aslă planetă a parcurs doar 2/3 din dru- 

ei în |urul Soarelui.
Observatorul astronomic maritim din Wa- 
inglon a ajuns la concluzia că, daca masa 

planetei Plulon nu este cea acceptată pină 
în prezent de 0,91 din masa Pămîntului, ci de 
0,18 din această masă, orbita planetei Nep- 
lun stabilită faptic va corespunde exact cu 
cea antecalculată. Dar, in acest caz, mas ■ 
planetei Pluton de cca 40 qr/cm3 trebuie să 
reprezinte 1,5 din masa Pămîntului. Taina 
planetei Neplun va fi ghicită abia in anul 
2 000, cind aceasta planetă iși va încheia una 
din rotirile sale in jurul Soarelui.

Potrivit primelor conclu a lucrat la o presiune
zii ale specialiștilor, a- nu prea mare și o te ai
ceasta colonie ar fi e- peratură de asemenea
xistat aici cu aproxi- nu prea mare. zX pus
motiv ■10 de secole îna- o bucală de aur intr-un
inlea erei noastre. tub de cuarf și a în-

Din regiunea Karakum se ex- 
rtă prețioasele piei de oaie 

karakul. Aici nu se precupe
țește nimic pentru obținerea 
productivității sporite cu aju
torul unor mijloace mecanizate, 
inclusiv purificarea apei cu a- 
jutorul razelor solare. Anul tre
cut, numai R.S.S. Turkmenă a 
predat statului peste un milion 
de piei karakul.

tufișuri și ierburi

OPT MUMII și ves
tigii arheologice, datînd 
de 6 000 de ani, au lost 
descoperite in localita
tea Cordillerana de los 
Morillos în Argentina. 
Este vorba de patru a- 
dulfi și patru copii. In

călzil unul din capetele 
acestuia pînă la 500°C. 
Celălalt capăt al tubu
lui era mai rece. Ato
mii de aur au pornit de 
la capătul cald al tubu
lui spre rece, unde au 
format un cristal de 
aur, luna de aproape 1

Anul trecut, spectatorii obiș- 
nuiți ai hipodromului din ca
pitala Ungariei au asistat pen
tru prima oară la o competiție 
care a sfirnit un mare inte
res : cursa de ogari cu iepuri 
artificiali, 
podromul „Galopp" au 
la start ogari ungurești și cei 
de rasa gray, care se întreceau 
să prindă iepuri... artificiali.

In Ungaria, cursele de ogari 
au o tradiție. Cronicile amin
tesc că în 1193 regele Laszlo 
vina zimbri cu cîini dresați spe
cial în acest scop. Matei Cor
vin oferea în dar altor case 
domnitoare cîini ungurești de 
vinătoare, iar cei din dinastia 
Arpad organizau curse de cîini 
goniți de călăreți Prima con
diție a concursurilor de cîini 
de vinătoare era ca terenul să

fie plin de 
care să ascundă prada. Actuala 
formă a concursurilor de cîini 
de vinătoare a fost stabilită in 
țara fotbalului — Anglia. Aici 
s-au stabilit regulamentele curse
lor de cîini cu iepuri artifi
ciali pc piste in circuit de 
490—500 ni : cîinii pornesc din 
niște cuști, a căror uși se des
chid automat și, 
timp, in fața lor 
purii mecanici. La 
se fac și pariuri, 
spectatori avîndu-și 
său.

în același 
pornesc ie- 
aceste curse 
fiecare din 

favoritul

• ••

me de foc -se antrenează" îm- 
pulriva rozătoarelor, in(r-o lup
tă care □ devenit un adevărat 
război.

I n băiat in virstă de I I ani 
din orașul Ouyen a găsit o me
todă originală de combatere a 
șoarecilor : el îngroapă în pă- 
mint mai multe cutii de tablă 
umplute pe jumătate cu apă, 
reușind să prindă in felul a- 
cesta 60 de șoareci intr-o sin
gură noapte. ..Sînl atît de nu
meroși, afirmă băiatul, incit 
este imposibil să nu se înece 
in cutiile mele"

Pină 
tode 
cile si 
re Ie 
scală, 
poate 
multe 
totdeauna atît

la aplicarea unor me- 
mai eficiente, chiar pisi-

• int depășite de sarcina ca-
• revine Moarte de obo- 
. ele par a se fi săturat, 
■ pentru prima oară de 
î generații, de ..vînatul"

de rîvnit.

♦

O maimuță cu
1

O femeie din satul Shillong, care urma 
nască, a fost cuprinsă de dureri violente. Ea 
zăcea de mai multe zile, iar medicii chemați 
la patul ei nu îi puteau atenua chinurile. Su
ferințele femeii erau urmările pe fereastra ca
merei de r. maimuță domesticită de aceas' 
După ce ore în șir nu se dezlipise de lîngă 
fereastră, maimuța a luat-o brusc la fugă spre

O invazie neobișnuită de șoa
reci, semnalată in statul aus
tralian Victoria, a determinat 
autoritățile locale să hotărască 
folosirea unor substanțe chimi
ce otrăvitoare pentru comba
terea flagelului.

Pînă atunci însă, in lipsa cla
sicelor curse, devenite Cu totul 
insuficiente, cei care posedă ar-

In numeroase muzee din Po
lonia există colecții prețioase 
de icoane vechi. Cea ma- bo
gată colecție se află în muzeul 
din Sanok, unde există și o 
expoziție formată «lin icoane și 
fragmente de iconostase, lucra
te in urmă cu sute de ani de 
meșteri iscusiți din numeroase 
orașe poloneze.

Desen de Simion POP

Perle
O la dejun

I
prinzul intr-un res- 
din Oranqe (Fran- 

“ 'a

unde s-a întors cu o 
i-au descoperit cali-

parcului 
din urm 

requlamen-

miercuri 
ți-am mai dat o scutire...

— Da. dar atunci a fost 1 
aprilie !...

Desen de I. LTCIU

— Oare unde-o fi mașina ? ?

Picturi de Benson

----*----

PEȘTERA CU
SURPRIZE

jungla din apropiere, de 
plantă, căreia localnicii 
lalea de a avea un efect liniștitor. Femeia a 
primit leacul adus de maimuță și peste puțin 
timp durerile 1 s-au calmat. Gratie „prezentei 
de spirit" a maimuței, ea a putut să nască 
in condiții normale.

ORIZONTAL : 1) Plecind iar
na cu povara / dumneaei a im- 
pinzii țara; 2) Prin grădină și 
prin duzi / mindrul lor glas il 
auzi; 3) Primăvara intră-n ca
să cu „voal fin" ca de mi
reasă: 4) Dumnealui pe curmă
tură / și-a scos numele din 
gură (neart.) — Ești mare sau

ORIZONTAL : 1) Frumosul a- 
notimp in care întreagă natură 
pai că renaște — Cele de pri
măvară sint însorite și calde 
(sing.); 2) Primăvara, se împo
dobește cu flori multicolore — 
Lai, pentru vinătoare; 3) Zeitate 
egipteană soră și soție a lui 
Osiris — întrecere; 4) Sprd 
tiu >itul primăverii și începutul 
verii ! — Se pune in răzoare 
la începutul primăverii; 5) Țel 
In viață — Pictor român cu 
marc dragoste de natură și au
tor al tabloului „Peisaj dobro
gean"; 6) Coadă de grangur și 
mijloc de mugure ! — Poleit 
— Cap de mielușei; 7) Plantă

te / Oană Radu se numește — 
Chiar în astă primăvară / am 
să-l joc în teatru iară — Fii 
atit de drăgălaș / fă-mi un 
LOB... dar mai golaș!; 6) Am 
zărit un fir de iarbă / chiar la 
„margine" de apă — Stind în 
umbrița de fag / poți să-mi 
cinți din el cu drag; 7) Nu se 
satură de goană / prin cimpia 
dobrogeană — La umbră de ră
chită / .......................
sită: 8) Cu sau fără voie bu
nă / a yhiirnt din nîmr> rlo-n 
lună — 
trebii / 
cevii; £.
știu / parc natural la Sibiu.

VERTICAL: 1) Fiindcă alta-n 
gind nu-mi dete / vi-1 prezint 
pe domnul Pepe — Prin pă
dure și prin cring / mult imi 
place să mă „plimb11; 2) Mlă
dioase. subțirele / leagăn pen
tru păsărele — După cum știe 
tot natul / însemnează sub
semnatul; 3) Nume de om cum-

gindurile-mi trec prin

i zburat din cîmp, de-o 
- Ca să-ți meargă rostul 
I mai ..pune capăt" gil- 
9) Așa după cum il

secade / Lingă Newton bine-i 
șade — Făr-a pierde timp mai 
mult / spui madam... ceva mai 
scurt!; " ~ ’
rat / omătul
(fig.); 5) Primăvara cum e trea
ba / țăranii „întorc" ograda — 
Oprește-te la semnal / că e 
DON, dar făr-un mal ! — Dacă 
alta nu-i la zar / fără inimă zii 
car !; 6) Așa-i omul primăva
ra / Parcă-a lui e toată țara — 
De n-o fi cumva cu șoadă / treci 
evacua... spre coadă !; 7) Din
tre florile din luncă / O 
pe cea mai scumpă — 
rea cind înverzește / „simț11 
sensibil imi trezește; 8) Inima 
de vrea să-ndure / treci sfîrșitul 
la pădure! — Ciripind toate-n 
zăvoi / dau „semnal" de tără
boi; 9) Harnică cum se gă
sește / De prin flori agonisește.

4) Soarele-mprimăvă-
1-a „spulberat11

Luînd 
taurant ____ ,__..
ta). Jacqueline Bonnard 
avut o surpriză plăcută : co- 
mandind scoici, ea a desco
perit în două din ele cite o

Gheorghe TODEA

a cărei rădăcină se folosește 
drept condiment — Indîrjit 
(fig.); 8) Cozi de ghiocei !... în
ceput de primăvară !... și sfirșît 
de iarnă!; 9) Se întrebuințea
ză pentru legalul lăstarilor și 
podgoria pe care in zilele de 
primăvară se execută impor
tante lucrări; 10) Ogor pregătit 
pentru însămințările de primă
vară — Pomi fructiferi, cu flori 
frumos mirositoare primăvara; 
11) Griul, ieșit la suprafața so
lului — Coroană de cais!; 12) 
Răsărite — Autorul versurilor t 
„Dintr-alte țări de soare pli
ne / Pe unde-ați fost și voi 
străine / Veniți dragi păsări,

inapoi — veniți cu bine !' (Ves
titorii primăverii).

VERTICAL . 1) Autoare îna
ripate ale unor minunate tri
luri care ne incintă primăva
ra; 2) Plante tinere pregătite 
in răsadnițe pentru a fi trans
portate in alte locuri — Jumă
tatea lui Gavril !; 3) Primite în 
mijloc — Trei sferturi de sere ! 
A te face precum... macul; 4) 
„In cerdac pe-o lăuruscă / Cum 
trecură babele / A ieșit un pui 
de... / să-și usuce labele" — 
Protejat: 5) Măsoară ogoarele
— Avint tineresc — Natură 
(fig.): 6) Paște pe livezile în
verzite — Ascunde; 7) Fierbere
— Pecete!; 8) Leziune — Ră
dăcini de vișini!; 9) Arma lui 
Cupidon — Mijlocul litrilor — 
..Pădurea vieneză": 10) Mersul 
rîului — Hectare; 11) Capcană 
în zahăr (sau .piatră" in cor; 
coduș) — Autor a] versurilor : 
„împărat slăvit e codrul / Nea
muri mii îi cresc sub poa
le / Toate înflorind din mi
la / Codrului, Măriei Sale; 12) 
Zi cu mult soare, caldă și fru
moasă așa cum sint (uneori) 
primăvara — Animal de trac
țiune în Tibet.

In galeria de tablouri a 
castelului Wawelski din Po
lonia s-a descoperit de cu- 
rind că două părji din trip
ticul ce datează din secolul 
al XVl-lea sini realizate de 
piciorul Hamand Ambrosius 
Benson. Cele două pârli ale 
tripticului au aceleași carac
teristici cu tablourile apar- 
finind acestui pictor din mu
zeele din Bruxelles și Ma
drid.

Intr-una din peșterile din
Munții Budapestei a fost făcută 
o descoperire paleontologică
deosebită: un depozit de ose
minte ale animalelor din paleo
litic. urme de foc, precum și 
unelte din piatră. După cerce
tări îndelungate. printre ose
minte a fost descoperit 
maxilar al omului de 
derthal, care a trăit cu 
ani în urmă. Omul de 
derthal descoperit aici
înălțimea de 150—160 cm, frun
tea teșită, mersul încovoiat, iar 
volumul creierului nu era cu 
mull deosebit de cel al omu
lui actual.

50 000 
Nean- 

avca

Prof. I. IVANESCU

O adevărată alarmă 
cuorins administrația 
cului național „Mikumi" 
din Tanzania : „Pier ele
fanții !". Nu fiindcă pachi
dermele nu ar avea aici 
toate condițiile ca să tră
iască pină Io adinei bătn- 
nete. ci din cauza... acci
dentelor de circulație, care 
au devenit tot mai frecven
te. Parcul este imens, iar la 
dispoziția numeroșilor săi 
vizitatori au fost puse tre
nuri care circulă cu mare 
viteză. Un adevărat dezas
tru pentru elefanții qreoi, 
care nu pot traversa repe
de șinele. In ultimul an, a- 
proape în fiecare lună au 
fost căleați de tren cel pu
țin doi elefanți 
va lie.

Administrația 
hotărit în cele 
să includă în 
tul de circulație a trenuri
lor o viteză minimă, pen
tru ca liniștea pachider
melor să nu mai fie tul
burată.

așează 
'domnul Rossi în ulti
mul rînd al sălii, cind 
se duce la un film co
mic ?

— Pentru că 
mai bine cine 
urmă:

♦

ride 
ride... la

SCUZA-MĂ, 
care e drumul 
logna ?

— Dar, 
dumneata, cum ai 
că sint om bun ?

om bun, 
spre Bo-

scuză-mă 
aflat

VACANȚA in____ , doi.
Doi financiari, discu

tă despre proiectele va
cantei lor.

— Inchipuiește-fi, zi
ce unul, dorisem să fac 
ocolul lumii, dar sofia

prefera sa meargă m 
altă parte.

♦
SPIRIT de observafie.
— De unde se extra

ge sarea ?
— Din mare.
— Și piperul ?,
— Din salam.

sulele britanice, iar ste
wardesa anunță : „Vă 
înștiințez., domnilor pa
sageri, câ sin tem pe 
punctul de a ajunge în 
Anglia și vă previn să 
vă stringeli centurile".

O englezoaică șop
tește, revoltată, vecinei

ANECDOTE
GEMENI.
Doi gemeni 

intre 
bă :

discută
ei. Unul inlrea-

ziua
Apropo, cind e 
la de naștere ?

♦

sale compuiriote : 
acești italieni.
nenl cu 
la adresa 
g Iezești.

'] SUSCEPTIBILII", 

lulională.
ATE

Un avion al 
companii aeriene ita
liene se apropie de in-

unei

— Da, în voiaj 
nuntă.

— Și unde fi-e so
fia ?

— A, ea a rămas la 
Milano să supraveghe
ze casa.

♦
Z— DA, trebuie să mă 

căsătoresc cu fata a- 
ceea, dar toată familia 
ei s-a opus nuntii.

— Dar ea, lata...?
— Ea... face parte din 

iamilie.

Personalul șantierului 
xplorări geologice 
eka" din Munții 
LP. Bulgaria) 

o peșteră „tăra 
da lansată in 
atins cola de 
cota terenului, 
ga insă la fundul peșterii. 
Această cotă este de 1 223 
m sub nivelul Mării Egee, 
care se găsește la numai cîli- 
va zeci de km de peșteră. 
Intr-una din caverne, son
da a pătruns in apa care are 
temperatura de -ț-90°C. Deo
camdată. specialiștii nu fac 
nici un fel de ipoteza cu pri
vire la adincimea sau mări
mea peșterii descoperite.

„Erma 
Rodopi 

descoperit 
fund". O son- 
prolunzime a 
2 009 m. sub 
fără să ajun-

Ah, 
Perina-* 

aluzii ironice 
bucătăriei eh-Pt^'

I npi 
\ ret♦

de nuntă.
, La Nissa, în apropie
rea unor peisaje foarte 
pitorești.

— Cum, tu ești aici ?

V\. OlAJ 

! L(

JGEMENI.
Gemenii dv. 

aproape identici, 
reușiji să deosebiți pe 
unul de celălalt ?

— Poarte simplu. 
Gigi știe să numere pi
uă la o sulă, iar Mișu 
pînă la 95.

Hr'
fe t ■

mi m
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Gospodărirea
Si înfrumusețarea

localităților
vopsirii timplăriei de la fațade și vitrine, amplasării unor toncte 
si chioșcuri volante, confecționate numai in conformitate cu indi
cațiile serviciilor de specialitate «le consiliilor populare. Abate
rile de la aceste reguli vor fi sancționate potrivit legilor in vi
goare, iar întreprinderile vor fi obligate la refacerea lucrărilor 
respectiv c.

Pentru amenajarea terenurilor din parcuri, a bazelor sportive 
snii a terenurilor de joacă pentru copii s-a stabilit ca acestea să 
fie date spre execuție organizațiilor de tinerel care vor întocmi 
grafice cu programarea zilnică pe întreprinderi și instituții a ti
nerilor pină la terminarea lucrărilor, asistența tehnică și mate
rialele fiind asigurate de către comitetele executive.

In scopul păstrării permanente a curățeniei generale, amena
jării si intrețincrii zonelor veni, arborilor, arbuștilor și florilor 
sc vor lua măsuri ca acestea să fio date spre îngrijire școlilor, 
întreprinderilor sau instituțiilor care iși au sediul in raza respec
tivă. Se apreciază câ eleviior din școlile de toate categoriile tre
buie să li se facă mai multă educație prin muncă, mobilizindu-i 
să participe direct, sub conducerea cadrelor didactice, atit la efec
tuarea lucrărilor cit și la păstrarea celor realizate.

Conducerilor de întreprinderi și instituții le revine sarcina 
♦le a întreprinde acțiuni de gospodărire mai bună a incintelor, de 
amenajare a zonelor verzi, a parcurilor și scuarurilor, de stivuire 
» materialelor, întreținere a clădirilor industriale și a sediilor ad
ministrative. O mai marc contribuție va trebui să o aducă fiecare 
unitate economică la efectuarea unor lucrări de reparații și între
țineri a străzilor și trotuarelor care sint distruse chiar de către 
acestea cu mașinile și utilajele din dotare.

întreprinderile (le gospodărie comunală și 
buirc a iluminatului public, vor lua măsuri 
calității prestațiilor executate, de întreținere a 
fiilor de călători, respectarea programului de 
lui, repararea și zugrăvirea fațadelor clădirilor proprietate de 
stat, efectuarea unor lucrări pentru comitetele asociațiilor de lo
catari, completarea becurilor pe străzi și în cartiere, vopsirea 
posturilor de transformare și alte lucrări de întreținere a ilumi
natului public.

Comitetele executive vor avea grijă ca șantierele de construcții 
social-culturalc să execute toate lucrările de sistematizare — alei- 
pictonale. puncte gospodărești, zone verzi — astfel ca o dată cu 
predarea in folosință a blocurilor să poa'ă fi predate și acestea 
comitetului asociației de locatari respective.

Un rol deosebit in munca de atragere a cetățenilor la acțiuni 
patriotice de înfrumusețare a localităților pentru cel mai frumos 
bloc, cartier, cea mai frumoasă stradă sau circumscripție, îl au 
deputății consiliilor populare comunale, orășenești și municipale, 
care printr-o colaborare strinsă cu ceilalți factori de răspundere 
ai organizațiilor de masă și obștești trebuie să rezolve cu spri
jinul cetățenilor din circumscripție toate problemele. Așa după 
cum a reieșit insă din recenta consfătuire cu deputății Consiliului 
popular municipal, organizată de Consiliul municipal al Frontu
lui Unității Socialiste, se pare că nu toti au înțeles sarcina de 
»are răspundere de a fi in mijlocul alegătorilor și. prin exem
plul personal, să-i antreneze la rezolvarea propunerilor făcute 
privind înfrumusețarea circumscripțiilor. Pentru a veni in spri
jinul deputaților. comitetele executive au repartizat salariații pe 
circumscripții electorale cu sarcina de a-i ajuta in mobilizarea 
zilnică a cetățenilor la efectuarea unor lucrări gospodărești, spri
jinirea in obținerea de material săditor și scule, indicarea modu
lui cum trebuie să se amenajeze și planteze zonele verzi.

Considerăm că aceste concluzii desprinse din consfătuire 
precum si recomandările făcute de biroul ( onsiliului municipal 
al Frontului l nitătii Socialiste, trebuie să constituie un imbold 
in activitatea tuturor deputaților pentru a aduce un aport mai 
mare la rezolvarea sarcinilor ce revin consiliilor populare in 
acest domeniu. ......................

Pentru a urmări modul in care se aplica masurile stabilite, 
membrii comisiei municipale de coordonare a întrecerilor patrio
tice au fost repartizați pe orașe și comune, cu indicația de a spri
jini comitetele executive, deputății, organizațiile de masa și ob
ștești in ducerea la îndeplinire a sarcinilor și angajamentelor 
luate in prima etapă pina la 1 Mai.

Comitetul executiv al Consiliului populai municipal iși ex
primă convingerea că există toate condițiile pentru a transforma 
localitățile Văii Jiului iu adevărate parcuri și erădim de Hon. 
astfel ca fiecare comună și oraș din municipiu să obțină un loc 
dc frunte in clasamentul hărniciei.

rii din timp, la un înalt nivel, 
h tuturor condițiilor propice de 
desfășurare cu succes a activi
tății de producție.

îndeplinirea la termen și in 
bune condițiuni (productivitate, 
preț de Cost etc.) a planului fi- 

primelc 6 luni nlc a- 
răzută prin prisma sa

tisfacerii valorice a cel puțin 
55 la sulă din planul anual — 
iată care este, în fond, ade
vărata rațiune a îndeplinirii 
sarcinilor ce stau in fața co
lectivelor tuturor șantierelor 
din Valea Jiului. Căci dacă șan
tierele T.C.M.M. I.L.H.S 
construcții C.F.R. și l.C.F. 
îndeplinit cu cinste sarcin

NOTA r

locativă, de distri- 
de îmbunătățire a 
autobazelor, a sta- 
ridicare a gunoiu-

In loc de chitanță... 
despre croitoreasă!

Respectul și solicitudinea fa
ță de cel care apelează la ser- 
Mciilc instituției, trebuie să ca
racterizeze pe funcționarul, pe 
lucrătorul oricărei unități mc- 
nite să deservească o largă ma
să a oamenilor muncii.

iată insă că se ivesc și ex
cepții de la această regulă ge
nerală pe cit de nedorite, pe 
ații de dăunătoare. In data de 
24 martie cri., pe la ora 12, un 
cetățean solicita serviciile ghi
ocului „Abonamente telefoni
ce” din cadrul Oficiului de 
poștă și telecomunicații din Pe
troșani. I s-a luat de către sa
lariata de serviciu — care fă
cea și funcția de telefonistă 
— avizul de plată. In acest 
timp a sunat un telefon. Și in 
Joc ca cetățeanului să i se ia 
banii și să i se înmîneze chi
tanța cuvenită, acesta a fost 
obligat să asculte minute în șir 
fraze ca ..azi ți-am spus, dragă, 
că mă duc la croitoreasă", in
solite, bineînțeles, de șăgalnice 
zâmbete. Abia la privirile insis
tente ale cetățeanului, fără insă 
să lase receptorul din mină, 
funcționara s-a apucat și de 
completarea chitanței.

La ghișeu s-a ..încins' o dis
cuție. ca urmare a „promptitu
dinii” si deosebitului -respect" 
ce se acordă solicitatorului. 
Voci sau doar priviri reproba
bile ale unora care așteptau 
efectuarea unor convorbiri tele
fonice interurbane, protestau și 
ele : „De o oră aștept și uite, 
dumneaei vorbește despre... 
croitoreasă*.

Ai fi bine ca asemenea ca
zuri izolate să nu se mai in- 
timple. pentru ca personalitatea 
însăși a instituției in cauză să 
n'J sufere.

M. PAUL

ale României
Campionatul

județean
de fotbal

al juniorilor
săptămină in urmă, a 
returul campionatului

lorică pe primul trimestru, a- 
cest lucru nu poate mulțumi 
)M? nimeni, atit timp cit o serie 
de obiective nu se încadrează 
in stadiile fizice prevăzute, ori, 
allele nu au fost recepționate 
in termenele planificate.

Ținînd seama că trimestrul 
II înseamnă pentru construc
tori, la nivel de municipiu, o 
sporire cu peste 20 milioane 
lei a sarcinilor de plan, îndepli
nirea in proporție de mai bine 
de jumătate a planului anual 
Înseamnă o rediniensionare 
conformă cerințelor, a eșalonă
rii producției. înseamnă, dacă 
e nevoie, eforturi de început 
(începutul fiind in aceste zile) 
suplimentare

activității, eforturi fără de 
demararea corespunzătoare 
lucrărilor de construcții din 
Inului trimestru, intr-un spirit 
nou, mobilizator — renunțind la 
unele conservatorisme motivate 
puse in circa „vremii nefavo
rabile"' ori a „factorilor obiec
tivi" — nu e posibilă.

Constructorii sint. prin exce
lență, reprezentanța executivă a 
dictonului : ..Orice vrea omul, 
se poate* ! Trebuie insă cău
tate și găsite metodele și mjj- 

,‘loucele cele mai adecvate, ca- 
Te conjugate cu o preocupare 
activă și fructuoasă să ducă la 
îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor propuse să fie realizate 

acest prim semestru al anu-

013
Campionatele internaționale

de natație
Campionatele internaționale 

de natație ale țării noastre au 
continuat ieri la bazinul acope
rit de 50 m din parcul sportiv 
.23 August". Marian Slavic 
(România) a cîșligat proba de 
200 m liber în 2'02" 8/10 (nou 
record național). Un record al 
țării a stabilit și E. Aimer, care 
a terminat învingător în cursa 
(le 400 m mixt cu timpul

5'02”8/10. Alte rezultate mai 
importante: 200 in liber fete: 
Marina di Tomaso (Italia) 
2'2I”3/10; 200 ni bras mascu
lin : V. Costa (România) 2'32'' 
4/10; 200 m bras fete: Petria 
Mulze (R.D. Germană) 2'55’5/10; 
400 m mixt fele : Tatiana Afa- 
neseeva (U.R.S.S.) 5'44”.

Cu o 
început _ ... ,_________
județean de fotbal al juniori
lor. Cele cinci întâlniri dispu
tate s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Dacia Orăștie — 
Preparatorul Petrila 1—1; Con
structorul Hunedoara — Con
structorul Lupeni 2—2; Minerul 
Vulcan — Energia Paroșeni 
3—2; Minerul Aninoasa — Pa- 
ringul Lonca 3—0; Gloria Ha
țeg — C.F.R. Simeria 0—3.

In urma acestor rezultate, cla
samentul are următoarea confi
gurație :

(Aqerpres)

RADIOGRAFIA MEDICALA
In orientarea curativo-pro- 

filaclică, care stă la baza asis
tenței medicale in țara noas
tră, o importanță deosebită 
revine diagnosticului precoce. 
Examinarea sistematică a unor 
mari grupuri de populație 
permite pronunțarea acestui 
diagnostic precoce, cu conse
cințe terapeutice optime în 
marile probleme de sănătate 
publică : afecțiunile cardio
vasculare, cancer, sifilis, tu
berculoză și altele. Examenul 
radiofotografic este unanim 
recunoscut astăzi ca fiind cea 
mai eficace metodă de depis
tare sistematică a bolilor 
toraco-pulmonare și în special 
a tuberculozei pulmonare. 
Aplicată la început la nivelul 
colectivităților organizate șl 
grupelor selecționate de popu
lație, rodiofolografia medicală 
se orientează astăzi tot mai 
mult spre depistarea integrală 
a populației pe teritorii limi
tate, circumscripții sanitare, 
comune, orașe.

La scară de masă, radiofoto- 
grafia depistează în rândurile 
populației, presupus sănătoasă, 
3—5 la sută cazuri suspecte 
de tuberculoză. Dintre acestea, 
in funcție de calitatea filme
lor și a primei interpretări, 
sînt confirmați 5—10 bolnavi 
cu procese active, evolutive și 
contagioase. Cazurile noi 
tuberculoză astfel 
oscilează între 1—2 la 
la prima examinare integrală 
și 0,2—0,5 la sută la cele ur
mătoare. Mai important este 
insă că rad iof olograf ia medica
lă. adresindu-se unei mase de 

, populație presupus sănătoasă 
reușește să depisteze tubercu
loza pulmonară în faza cind

< I..._____

metodă activă 
pentru 

descoperirea 
tuberculozei

bolnavul nu prezintă nici 
acuză și nici nu are motiv 
se creadă bolnav. Această 
metodă perfecționată fotogra
fiază plămânii pe filme spe
ciale și este atit de sensibilă 
că se pot vedea modificările 
cele mai mici chiar de mări
mea unei gămălii de ac.

S-a constatat că tuberculoza

SFA TUL
MEDICULUI

o
să

scurtă, bolnavul puii 
redat societății și familiei 
de\ reme.

în anul 1970, în Valea 
lui vor fi examinate R.F. 50 000 
persoane — adulți și copii. 
Acțiunea se desfășoară în 
prezent în circumscripțiile sa
nitare ale orașului Lupenl, 
populația urmind să se pre
zinte pentru examinare la che
marea cadrelor ’sanitare 
zilele și orele programate.

Cadrele medicale acordă o 
importanță deosebită citirii șl 
interpretării filmelor, iar per- 

radiografie 
pulmonare,

în

de 
depistate 

sută

pulmonara descoperită la înce
putul bolii, la oameni care nu 
prezentau semne de îmbolnă
vire, este de 20 de ori mai 
puțin molipsitoare decit atunci 
cind boala s-a întins și a pro
dus destrucții pulmonare. De 
asemenea, boala se vindecă 
de cinci ori mai repede decit 
atunci 
tîrziu. In tuberculoza depista
tă în fază de început, trata
mentul aplicat de către dis
pensarele antituberculoase are 
mai multe șanse de reușită, 
cu medicamente mai puține șl 
o perioadă de internare mai

cind este descoperită

soanele a căror 
arată modificări 
persoanele suspecte sînt che
mate la dispensarul antituber- 
culos pentru completarea exa
minărilor, 
ticului și 
tului.

Este de 
tățean de 
marea cadrelor sanitare, pre- 
zenlîndu-se la controlul pro
filactic radiofotografic. în fe
lul acesta cetățeanul își apă
ră propria sănătate, își ferește 
de îmbolnăvire copiii, tova
rășii de muncă.

Subliniind importanța radio
grafiei medicale ca metodă în 
ansamblul măsurilor 
tice antituberculoase, 
a-1 cita pe Abreu, 
metodei care scria : 
la un centru R.F. în 
printre oamenii pe care-i 
deți acolo există bolnavi 
căror boală este necunoscută; 
ei \ or fi salvați; 
vor fi protejate".

precizarea diagnos- 
începerea tratamen-

datoria fiecărui ce- 
a răspunde la che-

profilac- 
merilă 

creatorul 
„Mergeți 
acțiune ; 

ve-

familiile lor

Dr. Mihai FILIP, 
medic primar ftiziolog

ȘANTIERUL VALEA OIULUI SUPERIOR

VÎND motocicletă I.J. — 350 
cmc.

Cartier 7 Noiembrie,
ap. 26, sc. III, Petrila.

★

URICANI

NATAȚIE

MICABOX

bl. B4,

în per-

★

VIND Moskvici 
fectă stare de

Cinematograful 
Bildea Nicolae.

403 
funcționare. 
Vulcan —

excursie înVI ND bilet
U.K.S.S. și Finlanda pe circa 10 
zile cu avionul.

Telefon : 10G4 sau 2029 Pe
troșani.

Constructorul Hunedoara
11 6 3 2 28— 9 

Preparatorul Petrila
11 6 2 3 34—15

Dacia Orăștie
11 5 4 2 20—11

4. Minerul Aninoasa
11 5 4

C.F.R. Simeria
11 6 0

Minerul Vulcan w---- -
11 5 1 5

Constructorul Lupeni

Astăzi este programată 
ac-a' doua etapă a returului.

11 5 1 5 17—23 11
8 . Paringul Lonea

11 4 1 6 10—21 9
9. Energia Deva

10 4 0 6 16—30 8
10. Energia Paroșeni

11 3 1 7 18—39 7
11. Gloria Hațeg

11 2 1 8 10—25 5

Staicu BALO!

BUDAPESTA 4 (Agerprcs). 
— In prima zi a concursului 
internațional de natație de la 
Kecskemet, campioana maghia
ră Andrea Gyărmaty a egalat 
recordul european în proba de 
100 in spate cu performanța de 
l’07”9/10 (recordul european 
fusese stabilit la Jocurile Olim
pice .de la Tokio de înotătoarea 
franceză Christine Caron).

MADRID 4 (Agerpres). — 
. Spulberînd uncie îndoieli, dar 

confirmînd majoritatea pronos
ticurilor, spaniolul Jose Manuel 
Ibar „Urtain”. un fenomen al 
boxului actual, a devenit cam
pion european la categoria grea, 
învingînd prin K.O. în repriza 
a 7-a pe pugilistul vest-german 
Peter Weiland, deținătorul ti
tlului.

HANDBAL
Numeroși spectatori au urmă

rit simbătă seara, în sala spor
turilor de la Floreasca, prima 
întîlnire ” ‘ •
line de

; re.ști și
1 (R.F. a

dintre echipele niascu- 
handbal Steaua Bucu- 
V.F.L. Gummersbach 
Germaniei) din cadrul 

. semifinalelor „Cupei campioni
lor europeni". „I-Iandbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu 
scorul de 16—13 (9—9). Returul 

, se va desfășura la 14 aprilie, 
la Dortmunjl.

Angajează urgent

Maistru sau tehnician
energetic autorizat de
I.R.E. Hunedoara-Deva

Salarizarea — conform H.C.M. 914 68. 
Oferim spor de șantier de 25 la sută, 

cazare gratuită Ia bloc, cantină contra cost 
și abonament transport în comun.

Adresa șantierului : I.L.H.S. Uricani.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : O șansă dintr-o mie 
(6-8 aprilie) ; Republica : 
Maraton (6—8 aprilie) ; PE- 
TRILA : Mai periculoase de- 
cit bărbații (5-7 aprilie) ; 
LONEA — Minerul : Opera
țiunea Belqrad (6-8 aprilie); 
VULCAN : Atentatul de la 
Sarajevo (6-8 aprilie) ; LU- 
PENI — Cultural : Simpati
cul domn „R" (6-9 aprilie) ; 
Muncitoresc : Pe urmele 
Șoimului (7-8 aprilie).

B>aE>iai:>aia3iiin«anBO>liaii,aigBiaaaaaiIlaaBIaaaianBa9oial>>>>isaiaiii
M

H

MINERI !

Fără urinări grave, 
dar cu învățăminte

De la preparafia Coroeșli 
ni s-u semnalat un caz plin 
de Învățăminte pentru cei 
care nu înțeleg încă cil de 
important e să respeefi toate 
prescriptiunile cuprinse in 
N.T.S. Este vorba de cazul 
muncitorului Carol Micu(. 
Acesta, in timp ce lucra la 
cola 35, împreună cu Vasile 
Vass la un troliu manual a 
„uitai" că neatenția poate 
li scump plătită. I.a comanda 
„oprifi", Micuf a lăsat 
nivela troliului liberă, 
să-i pună siguranfa.

mo- 
fârâ 

In ace
lași moment colegul său Vass 
a dai și el drumul manivelei 
și n-a pus Irina, gindindu-se

probabil că celălalt o li pus 
siguranța. Rezultatul — in 
momentul cind Micul privea 
in jos — lucru interzis de 
N.T.S. — pe oriliciul pe care 
rulează cablul — a lost lo
vit in ceafă de manivela lă
sată liberă și doboril pe be
tonul planșeului. Din ferici
re, lovitura primită n-a lost 
gravă. Micu| și-a putut relua 
lucrul imediat. S-a convins 
insă, pe propria-i piele, că 
indicațiile de a respecta nor
mele de proteefie a muncii 
nu slnt simple vorbe goale...

S. VIOREL

TELEVIZIUNE

Respectați 
normele

prin/..

DUMINICA 5 AP

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de înviorare.

17,30

Teleșcoală : locuri geo
metrice plane (film di
dactic). 18.00

8,45 Matineu duminical pen 19,00
tru copii și tineretul 19,20
școlar. 19.40

10,15 Ora satului. 20.00
11,30 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune in limba ma

ghiară.
22.00

13.35 Publicitate.
14,00 Fotbal : Universitatea 

— Petrolul. Transmisiu
ne (le Ia Cluj. 22,20

15,45 Închiderea emisiunii de 22,30

Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Film 
serial — ..Oliver Twist" 
(UI).
Mozaic duminical. 
Telejurnalul de seară. 
Noutăți cinematografice. 
Reportaj TV. : Șimian. 
Film artistic : „Răscoala 
de pe Câine" — un film 
de Stanley Kramer.
Rapsodia . română. Cin- 
tece și dansuri populare 
in interpretarea Ansam
blului „Doina Banatu
lui" din Caransebeș.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
Parada vedetelor.

■
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de tehnica
securitățiiI
Lampa de siguranța cu benzină .trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții : sticla să se îmbine perfect cu sitele 
și rezervorul, să nu curgă benzină din rezervor, sitele să 
fie curate și să nu fie deteriorate, sticla să nu fie spartă sau 
crăpată, închizătorul magnetic să fie blocat, fitilul și aprin
zătorul să funcționeze perfect, vârful cîrligului să nu lo
vească sitele.

NU UITAȚI • REFUZAȚI 
LĂMPiLE DEFECTE . INTRO
DUCEREA LOR 
ÎN mină. POATE 
AVEA URMĂRI

GRAVE

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă 
zătorul magnetic blocat, iar globul de protecție să nu fie 
spart sau crăpat.

■ ■■■■■■HMaunfflHH
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Steagul roșu

FESTIVITĂȚILE

DE LA BUDAPESTA VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
încheierea BELGRAD

bat
tăr

Ic irâ. De- 
:e a ur- sesiunii Convorbirile

inaugurarea expoziției 
„România 1970“ la Florența

■
ior 
băl 

ț, 
lot

ăr-
rește.

tribuna centrală au luat 
Janos Radar, Losonczi Pal. 

lock și alti conducători 
partid și de stal, precum și 

mbrii delegațiilor de partid 
dc stat din țări socialiste 

•ito la Budapesta pentru a 
participa la festivități, printre 
care si delegația română con
dusă do tovarășul Emil Bodna- 
raș. membru ol Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent. al C C. al P.C.R.. vicepreșe
dinte al Consiliului do Stat. 
Alături de alti invitați, în tri
bune se aflau prezente delega
țiile Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, de
legația militară română, forma
tă din foști participanti la lup
tele pentru eliberarea Ungariei, 
delegația Consiliului Central al 
U.G.S.R-, delegația Consiliului 
National al Femeilor, a C.C. 
I T.C.

Despre marea sărbătoare 
poporului ungar, împlinirea

;ale. In înche- 
i marc demons- 
or din capitala

★

- C 
\l

al

a 
u-

Inter

A

In memoria

BUDAPESTA 4 
denlul Ațjerpres, 
transmite: Cu prilejul 

mlversări a eliberării

Pin tea, 
celei 

do-a 25-a aniversări a eliberării 
de sub jugul fascist. Consiliul 
Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare a oferit sîmbătă 
seara la Budapesta, in clădirea 
Parlamentului, o marc recepție. 

Au luat parte conducători de 
partid si de stat, ai organiza
țiilor obștești, reprezentanți ai 
forțelor armate alo R.P. Un
gare, oameni do știința și artă, 
fruntași în producție. Au luat 
parte membri ai corpului di
plomatic. precum și delegațiile 
și invitații la manifestările pri
lejuite de aniversarea eliberă
rii tarii. Printre participant! se 
afla și delegația de partid și 
de stat română, condusă dc to
varășul

parlamentare

Emil Bodnar a?.

eroilor români

PARIS 4 — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Sîmbătă seara s-au în
cheiat la Monaco lucrările se
siunii Consiliului Uniunii Inter
parlamentare la care au partici
pat, din partea grupului parla
mentar român deputății Tudor 
Drăganu, Alexandru lones- 
cu și Mircea Rebreanu. 
Consiliul a adoptat, printre al
tele. o rezoluție prin care se 
condamnă atacurile împotriva 
avioanelor de transport civile 
si a cerut luarea de măsuri e- 
ficiente atît din partea orga
nismelor internaționale cores
punzătoare cit și a parlamente
lor pentru împiedicarea acestor 
acțiuni și pentru pedepsirea vi- 
novalilor. Totodată, Consiliul 
a reînnoit rezoluțiile salt
doptate la Dakar in 1968 si la 
Viona în 1969 cu privire Ia 
situația din Orientul Mijlociu. 
Consiliul a ‘ ”
de zi a Conferinței 
montare ce urmează 
loc in octombrie 1970 la 1 
și a ales pe noul său seci 
general în persoana lui 
Carlo Terenzi (Italia). Cu 
ceasta, sesiunea de primăvara 
a Uniunii Interparlamentare

dintre George Macovescu
și Anton Vratușa

(Agerpres).

BUDAPESTA 4 — Corespon
dentul Agerpres. Al. Pintea. 
transmite: In cadrul manifes
tărilor prilejuite dc sărbători
rea celei dc a 25-a aniversări 
a eliberării țării de sub jugul 
fascist, in orașul Ceglcd a avut 
ioc dezvelirea unui monument 
ridicat în memoria ostașilor și 
ofițerilor români, care au lup-

lat pentru eliberarea orașului 
de sub ocupația fascistă. Pe mo
numentul dc marmură neagră, 
ridicat în cimitirul orașului, 
acolo unde sînt inmormîntați 
sute de ostași români, stă scris 
in limbile română și ungară: 
„Slavă și glorie eroilor căzuți 
pentru eliberarea noastră".

Vizita ministrului
petrolului.

Nicolae Toader, în India
DELHI 4 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și vizita in India, mi
nistrul petrolului din Republica 
Socialistă România, Nicolae Toa
der, a avut o întrevedere cu 
Bhagat Bali Ram. ministrul co
merțului exterior și al aprovi
zionării. și cu Fakhruddin Aii

Ahmed, ministrul dezvoltării in
dustriale și comerțului interior, 
cu care s-a întreținut într-o 
atmosfera cordială. Cu acest 
prilej au fost discutate pro
bleme legate de dezvoltarea 
relațiilor bilaterale dintre cele 
două țări.

i DIVERSE
ROMA 4 (Agerpres). — 

Columna lui Traian — unul 
dintre cele mai de seamă 
monumente ale Romei. înăl
țat in anul 112 e.n. — se află 
sub amenințarea „leprei pie
trei", boală care a atacat cele 
aproximativ 2 500 basorelie
furi ale sale. Un strat subțire 
dc piatră se cojește de pe 
frizele in spirală care înfă
țișează cuceririle militare ale 
împăratului Traian. Consilie
rul pentru belearte al muni
cipiului Roma, Adriano Maz- 
zarello, a informat autorită
țile că monumentul Sc află 
in pericol, cerînd alocarea 
unor fonduri pentru o inter
venție rapidă a restauratori
lor.

Dar columna nu este sin
gurul monument al Romei pe 
cale de degradare. Nu depar
te de ea se află Palazzo 
Chigi. construit in perioada 
Renașterii, in zidurile căruia 
au fost descoperite mai mul
te crăpături adinei și dc o 
lungime apreciabilă.

★
MOSCOVA 4 (Agc-rpres). — 

O expediție de exploratori 
sovietici a fost debarcată cu 
ajutorul avioanelor pe o ban
chiză de gheață dc 4 X ■> 
km. la nord de insula Vran- 
ghcl, în bazinul Oceanului In-

ghețat de Nord, unde a 
înființată o nouă stație 
vietică in derivă „Polul 
Nord-20*.

Cu ajutorul avioanelor, la 
fața locului au fost aduse, 
de asemenea, corturi, rezerve 
de alimente, un tractor, di
verse aparate pentru cercetări 
științifice. In prezent explo
ratorii lucrează la construc
ția adăposturilor și încăperi
lor pentru diverse laboratoa
re.

★
VARȘOVIA 4 (Agerpres). 

— Vineri și sîmbătă. in R.P. 
Polonă a bîntuit un puternic 
viscol, care a influențat buna 
desfășurare a transporturilor 
pe căi ferate și șosele și 
funcționarea normală a tele
comunicațiilor, anunță agen
ția P.A.P.

Din cauza cantității 
de zăpada, 
zut în aceste 
apelor in riuri a crescut. Da
torită viscolului, troienele de 
zăpadă au ajuns in uncie lo
curi la înălțimea de 1.5 me
tri. In largul portului 
Gdansk, furtuna pe mare _ a 
ajuns la gradul 8 și este în
soțită de căderi dc zăpadă.

80

BELGRAD 4
l.a invitația Secretariatului de 
Stat pentru Afacerile Externe 
al R.S.F. Iugoslavia, a sosit 1 i 
Belgrad George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al României. 
El a avut convorbiri cu An
ton Vratușa, locțiitor al se
cretarului de stat pentru a- 
faccrile externe al R.S.F. Iu
goslavia. Cu acest prilej, s-a 
(acut un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme in
ternaționale, îndeosebi'în pro-

blemele colaborării și securi
tății europene, precum și in 
legătură cu relațiile bilatera
le roinano-iugoslave.

La convorbiri au participat, 
din partea română, Vasile 
Șandru. ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Bel
grad. iar din partea iugoslavă 
Djuro Nincici, consilier al 
secretarului de stat pentru a- 
facerilo externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

ROMA 4 — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea. trans
mite : la „Loggia Rucellai", 
din centrul orașului Florența,a 
avut loc inaugurarea expoziți
ei turistice „România —1970". 
Numeroase panouri cu folo- 
gralil color prezintă vizitato
rilor frumusețea unică a pei
sajului românesc, cele mal 
cunoscute obiective culturale 
Și 
ce 
in /ara 
(ea deschiderii expoziției

istorice, condițiile optime 
se oferă turiștilor străini 

noastră. La festivită
ți 

luat cuvînful senatorul Piero 
llargeliini, fost primar al o- 
rașului, care, in cuvinte cal
de a evocai relațiile tradițio
nale dintre poporul italian 
și cel român, îmbogățirea a- 
cestora cu un continui nou 
In ultimii ani, stima și apre-

cierea de care se bucură Ro
mânia și poporul său în Ita
lia. El a subliniat, totodată, 
necesitatea de a dezvolta con
tinuu aceste relații, dc a fo
losi numeroasele prilejuri ce 
le oleră lărgirea relațiilor 
dintre cele două fări pentru 
o mai bună cunoaștere și în
țelegere reciprocă, 
zînd, ambasadorul 
cii Socialiste România la Ro
ma, lacob lonașcu, a scos in 
evidentă ecoul pe care îl are 
în România orașul Florența, 
leagăn al Renașterii șl bogat 
centru dc cultură, importan
ta turismului pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, 
pentru dezvoltarea continuă 
a unor relajii tradiționale în 
spiritul cooperării pașnice și 
prieteniei.

Răspun- 
Republi-

trai
■i 

■mi 
mim

CURT CURT

Simbătă, cancelarul Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, a părăsit Bon
nul, plecînd intr-o călătorie 
in S.U.A. Aceasta este prima 
Călătorie pe care Brandt o 
face in S.U.A. in calitatea sa 
de cancelar.

In cursul vizitei, cancelarul 
federal este însoțit de Hel
mut Schmidt, ministrul fede
ral al apărării, Alex Moller, 
ministrul federal al finanțe
lor. precum și de Egon Baiir, 
secretar de stat la cancelar’a 
guvernului federal, și de 
Georg Ferdinand Duckwilz, 
secretar de stat in Ministerul 
Afacerilor Externe.

După o scurtă oprire in 
Texas, unde va vizita canto
namente ale unor specialiști 
din cadrul Bundesv. ehr-ului 
aflați la cursuri de perfecți
onare in domeniul balisticii 
și pilotării ultimelor tipuri de 
avioane de luptă supersonice, 
Brandt va fi oaspetele preșe
dintelui Nixon la reședința

O La Moscova a fost para
fat acordul dintre guvernele 
Uniunii Sovietice și Cehoslova
ciei, privind colaborarea in 
construcția a doua centrale elec
trice atomice in R. S. Cehoslo
vacă.

pe

ambasadorului
vesi-german

din Guatemala

a anunțat postul de radio Aden. 
Fostul premier a fost rănit 
mortal, in timpul unui schimb 
de focuri cu gardienii care l-au 
împiedicat să evadeze.

potrivit spuselor salo, „con 
nuă să considere că-l vom sp 
jini pe termen nelimitat".

a-

angajată intr-un efort gigantic

dabilit apoi ordinea 
interparla- 

să aibă 
Ha ga 
crelar 

Pio 
i a-

@ FOSTUL PRIM-MINIS- 
TRl AL YEMENULUI DE 
SUD. FEISAL ABDUL LATIF. 
ȘI-A PIERDUT VINERI VI IȚA 
ÎN TIMP CE ÎNCERCA SA 
EVADEZE DINTR-UN LAGĂR.

@ Senatorul Edmund Muskie 
a învinuit administrația Njxon 
că nu iștreprinde nici un e- 
fort pentru găsirea unei soluții 
negociate a conflictului viet
namez in cadrul tratativelor de 
la Paris. El a criticat politica 
administrației de'susținere a 
actualului regim saigonez care,

© Noul parlament al Fin'.; 
dci. ales la 15 și 1G mart 
s-a întrunit vinori în prim , 
ședință. Deputății au proci 
la desemnarea organelor c 
ducătoare ale înaltului 
legislativ al țării. Inaugura 
oficială a lucrărilor 
parlament de către 
Republicii Finland 
Kckoncn,

© In apropierea localității 
malayeziene Kuching au fost 
semnalate vineri NOI CIOCNIRI 
ÎNTRE PARTIZANI ȘI FOR
ȚELE DE POLIȚIE. Luptele, 
transmite agenția U.P.I., s-au 
soldat cu pierderi de ambele 
părți. Se menționează că auto
ritățile au sporit efectivele dis
locate in această zonă.

Răpitorii

pun noi condiții
CIUDAD DE GUATEMALA 

4 (Agerpres). — Agenjia 
U.P.l. anunja că răpitorii 
ambasadorului vesl-german la 
Ciudad de Guatemala, Karl 
von Spreti, au formulat noi 
condifii pentru eliberarea a- 
cestuia. Ei cer punerea în li
bertate a 22 de dej inul i po
litici și scoaterea aceslora 
din tară prin intermediul Am
basadei mexicane la Ciudad 
de Gualemala. Dc asemenea, 
răpitorii diplomatului vesl- 
german pretind să li se plă
tească suma de 700 000 de do
lari. După cum se știe, a- 
ceșlia ceruseră initial elibe
rarea a 16 delinufi politici și 
nu formulaseră nici o preten
ție bănească.

mari 
care a că- 
zile, nivelul I

I

I

gliui. ni uaeauui wvu.----- -. i

In porturile Gdynia 
Gdansk sînt imobilizate 
dc nave.

ANKARA 4 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: in aceste zile, Tur
cia este angajată într-un eiort 
gigantic de înlăturare a urmă
rilor cutremurelor de pămînl 
care au făcut 1 086 morii și au 
lăsat fără adăpost peste 90 000 
de persoane. Zgomotul asurzitor 
al motoarelor buldozerelor, ma
caralelor, ciocanelor pneumati
ce, nu încetează la Gediz și 
Emel nici ziua, nici noaptea.

Unităli militare, cărora li s-au 
alăturat sute de studenți din 
Ankara, Istanbul și Izmir, pre
cum și alfi voluntari, lucrează 
la degajarea ultimelor victime 
de sub dărîmături, la debloca
rea căilor de acces spre satele

izolale, 
aprecia- 
aproxi- 
nu s-a

$/ ale ini regii o- 
clin /ară se in- 
viitor, spre asigu- 

unor

CAMERUNUL
toriul său de 475 442 km- con
viețuiesc peste 5 milioane de 
oameni, reprezentind aproape 
toate principalele grupări etnice 
dc pe continentul negru. Din
tre cele 36 de triburi, care vor
besc peste 100 de dialecte, gru
pul bantu, cel mai numeros, 
s-a stabilit in sudul țării, in 
regiunile de junglă, indeletni- 
cindu-se cu cultivarea arborilor 
de cacao.
toarea. 1

. cu pescuitul 
Regiunea

și vînâ- 
nordică e

populată de hausa și nomazii 
fulbe, cea sudică și centrală 
— de triburile bulu. iar cea ră
săriteană de bamileke. In preaj
ma Lacului Ciad trăiesc arabi 
sudanezi, iar pe coasta ocea
nului s-a stabilit populația 
douala, răspîndită de fapt in 
toată Africa. Curiozitatea etno
grafică o constituie cei 10 000 
de pigmei, cei mai vechi abori
geni ai Africii tropicale, care 
duc o viață complet 
pădurile mlăștinoase, 
pătrunde nici o rază

izolată în 
unde nu 
de soare.

File de istorie dincolo
Camaroes

1472. O 
condusă

Poo,

expediție por- 
de navigatorul 
a atins gura

Anul 
tueheză 
Fernando ------
unui fluviu necunoscut pină a- 
tunci in partea de vest a Afri
cii. „Este un riu de crevete** 
(Rio Dos Camaroes) — a excla
mat Fernando Poo, uimit de 
numărul impresionant al creve- 
telor care mișunau în apă. Și

așa a căpătat țara numele de 
Camerun. Cu această descope
rire avea să înceapă de fapt 
istoria colonizării Camerunului. 
Pămintul său, situat la încheie
tura țărmului vestic al conti
nentului negru, a fost invadat 
de negustorii de sclavi care fur
nizau de aici mină de lucru 
plantatorilor americani. După

Q Populația Italiei a crescut 
cu 400 000 de persoane în pri
mele 11 luni ale anului 1969, 
adică într-un ritm dc 8,2 la 
sută, față de 7,6 la sută înre
gistrat in anul precedent, anun
ță Institutul central dc statis- 

In aceeași perioadă a 
t încheiate 
In același 
mortalității 

în 
ianuarie—noiembrie 

la mie în primele 11

tică
anului 1969 au fost 
359 1G5 căsătorii. I 
timp, coeficientul 
a scăzut dc la 9,8 la mie, 
perioada
1968, la 9,
ini ale anului 1969.

9 Peste 3 000 de mineri din 
bazinul carbonifer Asturia au 
participat vineri la o grevă de 
24 de ore. Minerii spanioli pro
testează împotriva lipsei celei 
mai elemenlare măsuri de se
curitate a muncii, fapt care a 
dus recent la noi pierderi de 
vieți omenești.

® In urina unui ACCIDENT 
FEROVIAR, care a avut loc pe 
linia Cairo—Luxor, fi persoane 
și-au pierdut viața, iar alto 47 
au fost rănite, anunță agenția 
M.E.N. Accidentul a fost pro
vocat de prăbușirea unei părți 
din podul „El Ayat", situat la 
20 km dc Cairo.

• MINIȘTRII APĂRĂRII AI 
FRANȚEI ȘI MARII BRITANII 
SE VOR INTÎLNI MARȚI LA 
PARIS. Această intilnirc se în
scrie în cadrul consultărilor pe
riodice dintre cei doi miniștri, 
consacrate examinării diverse
lor probleme ale cooperării mi
litare franco-britanice.

Corespondență

din regiunile sinistrate, 
Încă de restul jării. Se 
ză că au mai rămas 
maliv 15 sate cu care 
restabilit Încă contactul.

Printre monumentele distruse 
de cutremurele de la sfîrșitul 
săplămînii trecute se numără și 
vestitul templu a lui Zeus de 
la Aizani. Acest monument — 
care s-a păstrat intact timp de 
18 secole și a rezistat in toată 
această perioadă numeroaselor 
mișcări telurice ale neodihni
tului pămînt al Anatoliei — s-a 
prăbușit sîmbătă, peste super
bele sale coloane de marmoră.

Acum, cînd operațiunile de 
salvare se apropie de sfirșil. 
preocupările oficialităților- gu-

vernamentale 
pinii publice 
dreaptă spre 
rarea cit mai rapidă a 
condifii normale de existentă 
celor 90000 de sinistrați.

Orașul Gediz, translormat în 
ruine, va rămine probabil mort 
pentru totdeauna. Supraviețui
torii săi s-au mutat deja în 
miile de corturi instalate 
colinele din vecinătate. Ei nu 
se mai întorc decît pentru a 
încerca să recupereze printre 
dărîmături diferite obiecte care 
au avut șansa să nu fie strivite. 
Oficialitățile guvernamentale au 
trimis geologi care examinează 
regiunea pentru a stabili locul 
unde urmează să fie reconstruit

pe

orașul. Se așteaptă sosirea pri
melor case prefabricate în care 
vor li instalate cu precădere 
școlile și serviciile publice.

Desigur, soluționarea acestor 
probleme implică eforturi gi
gantice, dar promptitudinea și 
eficienta măsurilor luate de gu
vern constituie premise ale li
nei reușite certe.

Opinia publică din Turcia a 
reacționat cu sensibilitate la 
mesajele de compasiune adre
sate președintelui țârii Cevdcl 
Sunay și poporului turc de 
către nțimeroși șefi de state. 
După cum se știe, un asemenea 
mesaj a fost adresat și de pre
ședintele Consiliului de Stal al 
României, Nicolae Ceaușescu.

• Curtea Supremă a Argen
tinei a ordonat plasarea sub 
arest preventiv’ a unui subins
pector al poliției federale și a 
doi studenți care sînt acuzați 
de a fi organizat încercarea dc 
răpire a unui diplomat sovietic - 
la Buenos Aires.

Cei trei urmează să fie tri
miși in judecată pentru ..privare 
în mod ilegal de libertate, furt, 
port ilegal de arme și violarea 
imunității diplomatice". Co
municatul precizează că aresta
ți: .au recunoscut învinuirile 
aduse11.

„AFRICA ÎN MINIATURA”
aproape patru secole. Cameru
nul a devenit un adevărat măr 
al discordiei intre marile pu
teri occidentale. In cele din 
urmă, soarta sa a fost tran
șată prin supremația armelor, 
in 1881. teritoriul camerunez a 
devenit protectorat 
După primul război 
el a fost ocupat de 
Franța, iar in 1922, Societatea 
Nați unilor a încredințat celor 
două țări mandate de adminis
trare a Camerunului : partea 
răsăriteană Franței, iar cea ves
tică Marii Britanii. Intensifi
carea rezistenței camerunezilor 
împotriva ocupației străine a 
determinat Franța să acorde în 
1957 statul de autonomie Ca
merunului răsăritean, care, la 
1 ianuarie 1960, și-a proclamai 
independența. In urma unui 
plebiscit, organizat în 19G1. par
tea nordică a Camerunului bri
tanic a fost atașată Nigeriei, 
iar cea sudică — Republicii 
Camerun, care a devenit astfel 
un stal federal. Capitala țării 
a fost instalată la Yaounde, o- 
rașul ridicat la poalele masi
vului Mont Phoebe — „Mun
tele frumuseții".

Ferestre spre viitor
german, 
mondial. 

Anglia și

Camerunezii spun că țara lor 
e bogată, ceea ce e un adevăr. 
Aproape 90 la sută din popu
lația activă e ocupată în agri
cultură, a cărei bază o consti
tuie culturile tropicale. Planta
țiile de cacao ocupă peste 
360 000 hectare, recolta lor fi
ind principalul produs de ex
port și sursa esențială de ve
nituri naționale. Grație condi
țiilor naturale excepționale. în 
această țară se cultivă o gamă 
variată de produse : ananas, a- 
rahide, 
măslini. Plantațiile 
bananieri, cocotieri acoperă, de 
asemenea, întinse suprafețe. 
De-a lungul veacurilor, băști 
nașii au învățat să smulgă pă- 
mintului roadele, transformînd 
povirnișurile muntoase in te
rase roditoare. Ei au încins 
munții cu un brîu lat de trepte 
care urcă piuă aproape de 
culmi. E o muncă titanică și 
permanentă, căci in fiecare an 
treptele trebuiesc consolidate 
cu îngrădituri de piatră, pă-

tutun. bumbac. ceai, 
de cafea.

mintul 
bălțile

In ultimul deceniu, Cameru
nul a făcut mari eforturi pen
tru a ieși din starea de depen
dență față de piața occidentală 
și pentru a-și diversifica eco
nomia, punind bazele unei in
dustrii proprii. In prezent, țara 
este angajată în plin proces de 
prefacere. Rezultatele nu sînt 
nuilte, dar sint promițătoare . 
o puternică hidrocentrală, două 
mari fabrici de aluminiu, fa
brici de zahăr, textile, cheres
tea. ciment. Cel mai important 
centru economic este Douala, 
iar capitala țării Yaounde, are, 
în schimb, prestigiul de mare 
oraș cultural și comercial. Leit- 
motivul politicii guvernamentale 
este acela că țara trebuie să 
se bazeze, in primul rind,

trebuie împrospătat, iar 
asanate.

pe 
forțele proprii. Tendința de 
camerunizarc a economiei este 
evidentă in toate sectoarele. 
Politica economică a acestei 
țări consistă in a autoriza in-

veslițiile străine cu condiția ca 
ele să nu prejudicieze planul 
general de dezvoltare a Came
runului. Pădurile, care repre
zintă imense rezerve naturale, 
precum și bogățiile subsolului 
aparțin statului, iar exploata
rea lor nu poale fi făcută fără 
autorizație oficială.

Actualul plan economic are 
ca obiectiv dublarea venitului 
pe cap de locuitor pină in a- 
nul 1980. ca urmare a unei 
creșteri anuale a produsului 
național brut d>> 5,5 la sută. 
Zăcămintele valoroase de care 
dispune Camerunul (aluminiu, 
bauxită, magneziu, fier, aur) 
constituie o garanție a posibili
tăților de dezvoltare a econo
miei sale. Atenuarea decalaju
lui social și economic dintre di
versele regiuni ale țării este, 
totodată, o problemă esențială 
pentru Camerun, al cărui popor 
este un adevărat mozaic de tri
buri și tradiții.

Dincolo de aspectele ciudate 
ale întrepătrunderii dintre nou 
și tradițional, metamorfoza Ca
merunului continuă in sensul 
ireversibil al progresului.

> La Pittsburg (S.U.A.) s-au 
deschis LUCRĂRILE CONVEN
ȚIEI ANUALE A ASOCIAȚIEI 
NAȚIONALE DE STUDII 
INTERNAȚIONALE. la care 
participă circa 300 de profe
sori americani și străini, spe
cialiști în domeniul relațiilor 
internaționale.

In ședința plenară dc deschi
dere a lucrărilor .prof. Silviu 
Brucan a prezentat o comuni
care pe tema „Teorie și meto
dă in sociologia relațiilor in- 
tornaționalc**. Cei prezenți au 
dat o înaltă apreciere școlii 
românești de sociologie, au pur
tat timp dc mai multe orc dis
cuții vii asupra tezelor expuse 
Și au pus numeroase întrebări 
profesorului român.

acestuia de la Camp David, 
din apropierea Washingtonu
lui.

Zilele de 10 și 11 aprilie 
vor fi rezervate convorbirilor 
Brandt—Nixon ce se vor des
fășura la Casa Albă. La 11 
aprilie, cancelarul vest-ger- 
man va asista Ia Cape Ken
nedy in calitate de invitat al 
guvernului S.U.A., la lansarea 
spre Lună a navei cosmice 
„Apollo-13“.

înainte de a părăsi Bonn ul, 
cancelarul a declarat că vi- 
zita pe care o face în S.U.A. 
reprezintă o ..expresie vizi
bilă a strînsei cooperări" din
tre cele două țări. El a pre
cizat că, în cursul convor
birilor sale de la Washing
ton, va aborda mai ales pro
blema îmbunătățirii relațiilor 
dintre Piața comună și S.U A. 
Va fi. de asemenea, exami
nată evoluția relațiilor Est- 
Vest, a adăugat Brandt.

In ultimele comentarii de 
presă apărute în ajunul ple
cării cancelarului vest-ger- 
man se scoate in evidență 
faptul că acesta „va căuta 
să obțină asentimentul preșe
dintelui american față de 
caracterul pozitiv al con
tactelor stabilite la nivel 
înalt între cele două state 
germane**. Se arată, de ase
menea. că. în convorbirile de 
la Washington, Brandt va 
căuta să prezinte în amănun
țime situația prezentă și vii
toare a Comunității Econo
mice Europene. Potrivit păre
rii lui Brandt — scot în evi
dență unele ziare — confe
rința la nivel înalt a țărilor 
membre ale Pieței comune, 
care a avut loc în primele 
zile ale lunii decembrie anul 
trecut la Haga, a inițiat o 
nouă etapă în dezvoltarea co
laborării țărilor comunitare, 
despre care S.U.A. nu-și dau 
încă suficient de bine seama. 
Cancelarul va încerca să con
vingă Washingtonul că aceas
tă evoluție și proiectata lăr
gire a Pieței comune nu pre
zintă neapărat o primejdie 
pentru interesele comerciale 
americane.

Unele ziare relevă că pro
blemele militare vor ocupa 
un loc important în cadrul 
convorbirilor oficiale ameri
cano—vest-germane. In esen
ță este vorba de distribuirea 
cheltuielilor militare intre 
partenerii alianței atlantice 
și de dorința S.U.A. de a 
transfera aliaților vest-euro- 
peni o parte din obligațiile 
lor actuale în acest domeniu.

M. MOARCĂȘ 
Corespondentul Agerpres 

la Bonn
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NEW YORK 4 (Agerpres). 
— La New York se desfășoară 
lucrările celei de-a 13-a sesiuni 
a Comitetului Consultativ pen
tru aplicarea științei și tehnicii 
in folosul dezvoltării, formai 
din oameni de știința și specia
liști din 24 de țări. Țara noas
tră, membră a Comitetului, este 
reprezentata de profesor Irimie 
Staicu, membru corespondent al 
Academiei. In intervențiile sale 
reprezentantul român a subli
niat necesitatea concentrării e- 
forturilor în vederea stabilirii 
coordonatelor și obiectivelor 
planului de acțiune pe plan in
ternațional in domeniul știin
ței și tehnicii, parte componen-

la și de o importantă majoră 
în cadrul celui de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, in dezbate
rile pe tema „Știința și tehnica 
și dezvoltarea industrială", vor
bitorul a arătat că orice reco
mandare in acest sens trebuie 
să pornească de la înțelegerea 
și recunoașterea rolului deter
minant al industrializării m 
procesul de dezvoltare econo
mică și socială. Dezvoltarea 
industriei prin folosirea științei 
și tehnicii moderne nu poate 
avea decît consecințe favorabi
le asupra dezvoltării altor sec
toare de bază ale economiei ca, 
de exemplu, agricultura, a 
rătat el.
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