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In intimptnarea
marii sărbători a celor ce muncesc

Investițiile miniere
Bilanț pozitiv, perspective certe

G1IEORGHE DAVIDESCU,

inginer șef cu probleme de investiții al Centralei cărbunelui Petroșani

CIFRE Șl FAPTE MAJORI
pe graficele întrecerii

De la un capăt la altul al Văii Jiului, in aceste zile de mare efervescență ale întrecerii 
socialiste ce se desfășoară intr-o participare plenară, entuziastă și de maximă responsabilitate 
— sub steagul mobilizator al partidului — colectivele unităților economice din municipiu cin- 

;oli clarității internaționale a proletariatului — ziua de 
majuscule, realizări și fapte deosebite.

steagul mobilizator al partidului — colectivele 
stesc marea sărbătoare a muncii și a 
1 Mai. înscriind pe grafice, cu

Zona III-a
a E.M. Lupeni

CĂRBUNE PESTE la poalele Parîngului Măsurînd
AN6AJAKEKT

prin miile de fire ale

bucuriei și satisfacției
Minerii zonei a III-a din ca

drul exploatării carbonifere 
Lupeni, au ținut să cinstească 
ziua de 1 Mai cu sarcinile de 
pian și obiectivele din anga
jamentul de întrecere nu nu
mai îndeplinite dar și depă
șite substanțial. Dîn abataje
le zonei au fost extrase, de 
la începutul anului și pină 
ieri dimineață, 9 412 tone de 
cărbune — cantitate ce depă
șește cu peste 2 000 de tone 
angajamentul (8 000 tone) luat 
pe acest an. De remarcat că 
această cotă peste nivelul an
gajamentului, colectivul mun
citor și sîrguincios al zonei 
a atins-o in luna de față, iar 
la cucerirea ei au dat un 
aport lăudabil minerii, ingine
rii și tehnicienii raionului II 
cu 1 600 tone și ai raionului 
III cu 800 tone extrase peste 
plan in perioada 1—24 aprilie.

Din rindul brigăzilor minie
re și-au înscris numele la ob
ținerea succesului colectiv cele 
conduse de Mihai Blaga, Con
stantin Sirop și Vasile Ruși- 
toru. de la raionul II. iar de 
la raionul III brigăzile mine
rilor Nicolae Tomolea și Mi
hai Dorner.

muncii • 48 de blo

curi, 48 de file din car-

tea vieții unui om

© Două mîini harnice,

pricepute și un milion
de cărămizi ® Ce spu-
ne glasul înălțimilor
de beton și cărămidă

— Stau și nu-mi vine să 
cred ochilor, Marine... Ții 
minte ? Iarba, aici, ne-ajungea 
la genunchi... Colo, era „mo
torul" ; trăgea planoarele de 
lingă hangar pină apucau să 
se-nalțe...

clipele
A
l/î

cărămizi

zidite
lul 
poi 
durile 
mine.

meseriei. L-a sa\ urat 
sus pe deal, clădind 

viitorului Institut

a- 
zi- 
de

(Continuare in pag. a 3-a)

8H orbele prietenului său, 
U Traian, ii aminteau lui 

Marin Rădulescu, de
sigur, ce era acum 18 ani în 
locul actualului cartier Aero
port din Petroșani. Ce mult 
a trecut I... Avea pe-alunci 
20 de ani, era militar. Cinci 
a tost „lăsat la vatră", în 
1955, Marin Rădulescu dobin- 
dise deja în anii ostășiei o 
meserie, aceea de zidar. Prin
sese gustul de a zidi, de la 
prima cărămidă pe care o a- 
șezase cu teamă parcă — 
„unsă" cu mortarul de legă
tură, în zidul la ceea ce a\ea 
să devină Pabrica de pîine 
din Petroșani, ii plăcuse gus-

O î gustul dinții a deve- 
«A nit pasiune, holărire. 
y N-a rămas „la vatră", 

în Drăgăneșli-Olt, decit vreo 
lună. S-a reîntors in orașul 
de la poalele Paringului și 
viafa lui nouă, alta decit 
pină atunci, s-a contopii cu 
noua viată a Pelroșaniului. 

Etapele din viafa lui Ma
rin Rădulescu s-au măsurat 
de-alunci fn „blocuri preda
te", în blocurile la care el 
cu oamenii din brigada lui 
muncise; 48 au fost pină 
acum. Rind pe rind, sub mina 
și sub ochii lui Marin s-au 
înăl/at alte și alte blocuri

I. MÂRGINEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Intre 20—24 aprilie 1970 au 
avut loc la București, lucră
rile celei de-a Xl-a Sesiuni 
a Comisiei Mixte romăno- 
iugoslavă de colaborare teh- 
nico-științifică. In cadrul lu
crărilor s-a examinat incie- 
plinirea prevederilor proto
colului sesiunii precedente a 
Comisiei și a fost convenit 
programul de colaborare teh
nico- științifică penlm ••erioa- 
da următoare. In baza pro
tocolului încheiat cu această 
ocazie, cele două părți iși vor 
transmite documentații. vor 
acorda asistență tehnică și 
vor delega specialiști pentru 
cunoașterea reciprocă a rea
lizărilor tehnico-științifice, in 
special in domeniul agricul
turii. industriei construcțiilor 
de mașini, chimiei, petrolu
lui, alimentare și ușoare.

♦
La întreprinderea ..Metalo- 

tehnica* din Tg. Mureș a fost 
omologat Și pus in fabricația 
de serie un nou utilaj desti
nat industriei ușoare. Este 
vorba de o mașină dc cu
sut piele, pc-ntru încălțăminte 
care se distinge printr-un 
înalt grad de tehnicitate, 
avînd o viteză de lucru de 
1 500 împunsături pe minut. 
Datorită performanțelor pe 
care le poate atinge, noul u- 
tilaj se ridică la nivelul pro
duselor similare fabricate 
peste hotare.

(Agerpres)

Pentru crearea condițiilor ne
cesare asigurării unei dinamici 
de producție ridicate la toate 
exploatările miniere din cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
precum și pentru punerea în 
valoare a noilor cîmpuri mi
niere, se desfășoară o amplă 
activitate de investiții atît in 
subteran cît și la suprafață. Ca 
urmare a eforturilor de inves
tiții finanțate din fondurile 
centralizate ale statului, anul 
acesta urmează să fie puse în 
funcțiune noi capacități de pro
ducție la toate exploatările mi
niere din bazinul Văii Jiului. 
Dintre obiectivele de investiții 
mai importante din anul acesta 
care urmează să fie terminate 
și să intre în exploatare, men
ționez numai citeva : instala
țiile de extracție cu schip de 
la minele Dilja, Petrila, Uri- 
cani, Aninoasa sud, stația de 
sortare și însilozare de la mina 
Dilja, L.E.A. 15 Kv Aninoasa 
sud — Petrila, stația de 35/(3 
Kv mina Uricani și altele.

Punerea în funcțiune a aces
tor obiective precum și a alto
ra prevăzute în plan, la ter
men și la parametrii proiectați, 
comportă o răspundere deosebi
tă pentru toți factorii — be
neficiar, constructor, proiectant 
— care concură la realizarea 
investiției. Experiența anilor 
anteriori ne-a demonstrat că a- 
tunci
timp condiții optime de exe
cuție, cînd a existat o preocu
pare permanentă a tuturor fac
torilor de răspundere privind 
realizarea obiectivelor de in
vestiții, rezultatele au fost din-** 
tre cele mai bune.

cînd au fost create din

Pornind de la aceste oonsi- 
deronte, in anul 1969 s-au luat 
o sepie de măsuri hotărite pen
tru crearea condițiilor cores
punzătoare realizării sarcinilor 
de plan atît la lucrările de 
construcții și montaj industria
le cît și în subteran. Astfel, 
s-au introdus in plan numai 
acele obiective de investiții ca
re aveau asigurate documentații 
de execuție, amplasamente, uti
laje și tot ce este necesar unei 
desfășurări normale a execu
ției lucrărilor. O atenție deo
sebită s-a acordat corelării ter
menelor de livrare a utilajelor 
tehnologice cu acelea privind 
punerea în funcțiune a obiec
tivelor (sarcină deloc ușoară, 
avi nd în vedere acele aproape 
200 lucrări din plan cu foarte 
multe tipuri de utilaje). S-a a- 
cordat atenție deosebită predă
ri? la timp a tuturor amplasa
mentelor pentru lucrările noi, 
care urmează să fie atacate, 
precum și rezolvării mai ope
rative a unor probleme de am
plasament la lucrările în conti
nuare. In primele trei luni ale 
acestui an s-au predat ampla
samente pentru 45 obiective noi 
de investiții.

Pe trimestrul I a. c. realiză
rile obținute la activitatea de 
investiții a Centralei cărbune
lui Petroșani s-au situat, ca 
rezultat a preocupărilor depu
se, pe linia indicațiilor primi
te ! 24 la sută față de planul 
anual, respectiv un plus de 
18,5 milioane lei, din care la 
construcții și montaje o depă
șire față de planul perioadei 
de peste 4.5 milioane lei. Este 
d. mn de remarcat faptul că 
depășiri substanțiale s-au obți-

nut în toate compartimentele 
planului; la lucrările miniere in 
regie toate exploatările au de
pășit sarcinile de plan, iar la 
obiectivele de suprafață aflate 
în sarcina constructorilor de a- 
semenea. cu excepția celor a- 
flate in execuția I. E. Sibiu și 
M.P.Tc.

In această perioadă au fost 
terminate o serie de obiective 
industriale atil in subteran cît 
și la suprafața minelor, planul 
valoric al punerilor în funcțiu
ne fiind depășit cu peste 15 
milioane lei. Dintre acestea 
este de menționat Instalația de 
brichetarc Coroești. care a în
ceput să producă primele bri
chete în 8 martie a. c. Aceste 
rezultate se datoresc in bună 
parte și colaborării mai eficien
te între beneficiar — construc
tori și proicctanți, pentru re
zolvarea mai operativă a pro
blemelor care au ao5r’it pe par
cursul execuției.

Totuși, in această perioadă, 
au existat și unele lipsuri prin
tre care nepredarea la timp că
tre constructorul T.C.M.M. a 
documentației de execuție pen
tru trei obiective de investiții i 
atelier mecanic, baie și lămpă- 
rie la mina Livezcni. grup so
cial și centrala termică la mi
na Bărbăteni. In ce privește 
primele două proiecte de exe
cuție. ele au trebuit să fie re
făcute pentru reducerea ponde
rii volumului de „construcții**, 
precum și a consumului de me
tal cu cel puțin 15 la sută, con
form recentelor hotărîri ' ale 
Consiliului de Miniștri.

♦ Continuare in pag. a 3-a

r
Antene cu cinci Televizoare

elemenți de tip nou TARA

ÎNTÎLNIRE CU POEZIA

In unitățile cu amănuntul 
ale O.C.L. produse industriale 
vor intra, spre a fi puse la 
dispoziția cumpărătorilor, 
tene cu cinci elemenți — 
ja sosite în depozit — 
adaptare la simetrizor.

an- 
de- 
cu

Zilele trecute, au apărut 
in depozitul l.C.R.M. Petro
șani, 200 bucăți televizoare 
de tip nou „Venus-.5“, care 
urmează a li desfăcute la 
magazinele de specialitate în 
primele zile ale săptăminii 
ce urmează.

DIN

mijlocul
In cadrul acțiunilor orga

nizate de Comitetul jude
țean pentru cultură și arfă 
și biblioteca municipală Deva, 
în ziua de 23 aprilie a avut 
loa in comuna Riu de Mori 
o Intilnire cu poezia, la care 
au participat membrii cena-

educației
prin munca

linia publică
de pavare pe o

I. Cursul se ține la

Intr-o frumoasă dimineață 
anului 1852, intr-unui dina

birourile aparfinind oliteriloi 
britanici din Nepal s-

din 
de 
in- 
cu-

crărilor
porțiune de 40 mp —, precum 
și de amenajare a scurgerii 
apelor din precipitațiile at
mosferice.

de marxism-leninism

procesului de 
literară.

clului „Meșterul Manole" 
Petroșani. Cei peste 300 
participant! au primit cu 
teres manifestarea, luind
vintul la discuțiile purtate 
pe marginea 
creajie

NORILOR

Venera ANGHEL
V. TEODORESCU

♦ Sonlinuare in pay. a 3-a
(Continuare fn pay. a 4-

Everest 
de 

du- 
mi-

Amenajări la
In ziua de 20 aprilie a. c., 

la linia publică de încărcare- 
descărcare din stația C.F.R. 
Petroșani, colectivul secției 

terminat execuția lu-

Programul Universității serale 
pentru ziua de 27 APRILIE 1970 ;

SECȚIA ECONOMICĂ — Anul 
cabinetul de partid, Ia ora 17.

SECȚIA FILOZOFIE — Anul I. Cursul se ține la clubul 
Centralei cărbunelui Petroșani, la ora 18.

SECȚIA SOCIOLOGIE — Anul I. Cursul se ține la 
Liceul teoretic Petroșani, la ora 17.

SECȚIA ESTETICA — Anul I. Cursul se ține la Liceul 
teoretic Petroșani, la ora 18.

ASOCIAȚII SPORTIVE ALE ELEVILOR

A

In spiritul

Astăzi se încheie „Săptă- 
mina primăverii" care a cu
prins activități variate cu 
pionierii și școlarii pentru 
formarea mnor deprinderi 
practice de muncă, pentru e- 
ducarea lor patriotică cetățe
nească. Mii de elevi de la 
școlile din municipiul nostru 
au participat la acțiuni de 
înfrumusețare a localităților

— împăduriri, plantări de 
flori, ocrotirea naturii — pre
cum și la întreceri sportive, 
serbări cimpencști. reuniuni, 
expoziții etc.

Detașamentele de pionieri 
care s-au remarcat în mod 
deosebit cu acest prilej vor 
primi distincția „Evidential 

„Săptămîna primăverii*1.

crpilat un calculatul 
Trigonometrical Survey.

— Sir, um descoperit cel 
mai inall munte din lume! 
E de neînchipuit I

Onorabilul John 
avea chipul transfigurat 
iertcire, ca și cum ar li c 
ruit lumii cea de-a opta i 
nune a ei.

Himalaia, in sanscrită 
seamnă „Muntele Ceruln 
Este vorba, fără îndoială, de 
cerul teologic, penliu că, 
celălalt, azurul nostru alb- 
albăstrui, cu scamele nori
lor prinse de el se află un
deva, mai jos, depășit de so
lemnitatea rigidă a celor pes
te 8 000 de met ti.

Gosainthan — 8 013 me
tri; Makalu — 8 481; Kan- 
chenjunga — 8 603; Everes- 
tul — 8 882. Sini munții cei 
mai tineri din lume, singurii 
cărora omul preistoric le-a 
urmărit drumul spre înalt cu 
vreo 600 000 de ani înaintea 
vremurilor noastre. Piscuri 
golașe și triste, cu văi ame
țitoare, morminte solitare și 
veșnice pentru all/ia temerari 
îndrăgostiți de cer și de mun
te. Arareori zăpada, ca un cu- 
vînt de iertare, vine să-i a- 
linte, îndulcindu-le agresivita
tea contururilor și inundin- 
du-i intr-un orbitor și temut 
ocean de lumină violacee 
sub cerul atît de albastru și 
atil de aproape incit ai sen
zația că, desfăcind brațele, 
îl simți alunccind printre de-

ln 
postliceale

licee, școli profesionale 
_ iau ființă, in

aceste zile, asociații sportive 
ale elevilor. Noile organisme 
— menite să răspîndească 
sportul de masă în rindul ti
neretului studios, aflat ia fru
moasa virstă a adolescenței, 
să atraaă un număr cit mai 
mare de școlari în practicarea 
exercițiilor fizice. întru fortifi
carea orqanismului - vor func
ționa. in Valea Jiului, sub di
recta îndrumare a Comitetu
lui municipal Petroșani al 
U.T.C.. a Inspectoratului șco- 
Icr si a Comitetului municipal 
pentru educație fizică si sport. 
Asociațiile sportive ale elevi
lor iși prevăd să includă in 
colendarele de manifestații și 
competiții. încă din primele 
săptămîni ale trimestrului in 
curs, nu numai inițierea unei

Si
aame variate de acțiuni spor
tive (campionate ale școlilor, 
De clase și interclase, compe
tiții la sfirșit de săptămină, 
crearea de cercuri pentru în
vățarea și practicarea unor 
discipline sportive) ci și ac
țiuni de amenajare și perma
nentă întreținere a bazelor 
sportive simple de pe lingă 
scoli, din localități. Factorii 
chemați și interesați, de la în
ceput, în realizarea obiective
lor ce vor fi fixate, pentru a 
face din elevii - sportivi sta
tornici iubitori ai arenei nu 
trebuie să scape din vedere, 
in alcătuirea proqramelor, so
licitările acestora (doar pen
tru ei, elevii, se înființează 
aceste asociații I), acțiunile 
către care există un larq in
teres. Aceasta nu înseamnă 
insă, că cei de la care or-

qanizatiile U.T.C. așteaptă un 
sprijin permanent, neprecupe
țit, cadrele de specialitate 
(profesorii de educație fizică), 
în special, conducerile școlilor 
(care, nu o dată, ne-au con
vins de dezinteresul manifes- 
tet fată de ridicarea măies
triei sportive a elevilor din 
instituțiile de învătămint pe 
care le dirijează) și asocia
țiile sportive din localitățile 
Văii Jiului au dreptul de a se 
mulțumi. în continuare, cu a- 
cordarea unui infim suport 
sportului școlar - pepinieră 
a viitorilor performeri. Cadrul 
oraanizatoric în care se des
fășoară preqătirea constituirii 
asociațiilor sportive ale elevi
lor, sperăm, nu se va rezuma 
doar la „prepararea" unui cli
mat festiv, de suprafață, ne- 
fructuos. derutant. Nu de o

popularizare deșănțată, 
tabele cu manifestații 
tiuni cane nu se vor desfășu
ra? de afișe si reclame în tuș 
pe coridoarele școlilor au ne
voie elevii sportivi din școli. 
Si nici de oraanizatori nepasio- 
nati de sport, lipsiți de ini
țiativă si pricepere, de mem
brii. în noile consilii neînzes- 
trati cu calități, de „modele" 
neaative ■ în întreaqa viată 
școlară Si în societate, nu au 
nevoie elevii sportivi din li
ceele si școlile noastre .profe
sionale. în conducerile aso
ciațiile sportive ale elevilor 
trebuie să fie incluși sportivi 
cu o tinută demnă, elevi sîr-

Se amenajează o nouă zonă verde
Una din acțiunile de înfrumusețare, prevăzute pentru 

această primăvară in programul de lucru al Comitetului
executiv al Consiliului popular orășenesc Petrila, a început 
dc ieri să prindă viață. In zorii dimineții, cu un buldozer, 
s-a trecut la nivelarea unei porțiuni de circa 5 000 mp din 
imediata apropiere a pieții, pe malul drept al Jiului, lingă 
podul minei. Grămezile dc gunoaie și de moloz rezultat din 
demolările efectuate nu de mult vor dispare și o nouă zonă 
verde va incinta privirea. Urmează ca pină la marea săr
bătoare a oamenilor muncii de pretutindeni — 1 Mai — 
cetățenii de aici să fie mobilizați pentru finisarea lucrului 
început și semănarea spațiului cu iarbă.



Steagul roșu
DUMINICA 2« APKILIB I9Î0

izolarea hormonului O GINGĂȘIE EXOTICA...

de creștere
9

pentru copii Proiectant automat

■■■KBSHBEBKEHDa

Noutăti

ANECDOTEîntre-

Autentic.să-mi

I CC

aruncată

li

norocos

stabilesc 
țesăturii.

că 
fi-

Colorimetriștii și texliliștii 
pot deosebi cite va mii de to
nuri de culori și pînă la 40 
de nuanțe numai ale culorii 
negre.

— Sinteți inginer 
textilist, nu ? Cum de 
ați ajuns să lucrați la

se găsea 
o biblie, 
care l-a

a 
a- 
un 
ai

lozof era ateu.
— Dragul meu, 

răspuns Voltaire, 
lunci cind conduci 
proces trebuie să
întotdeauna în față do
sarul părții adverse.

cibernetice este în 
ele au început să se 

orba ile o butadă 
la Kiev, a unui

/O tinără soție, ener
vată se adresează so

țului ei.

Cercetătorii științifici americani au reușit să obțină o 
substanță capabilă să izoleze hormonul de creștere din hi- 
pofiză. Ac asta substanță se formează in hipotalamus și pă
trunde in hipofiză .prin lamboul său. Ea este o peptidă acidă 
eu greutate moleculară mică, in compoziția căreia intră 15
aminoacizi remanenți. In timpul cercetărilor s-a folosit hi- 
polalamusul de la 200 000 de porci. S-a constatat că o can
titate infimă (1 nanogram) d>n această substanță exercită 
o influență activă asupra cobailor de experiență. Dacă in 
cursul cercetărilor ulterioare se va dovedi că substanța nu 
posedă caracter de specie, ea va putea deveni folositoare 
în tratarea nanismului și a altor boli provocate de insufi
ciența hormonului de creștere.

Un mecanic auto 
ia (Republica Sud-, 

pus la punct, după 
încercări, un ingen 
destinat „avertizării* 
care nu își conduc autoturis
mul în mod corespunzător. In
stalația constă intr-un instru
ment care emite un semnal 
nof specific, avertizindu-l 
conducătorul auto că este 
culpă față de legile circulației 
și aprinde în același timp o 
lumină roșie pe capota autotu
rismului, semnal de alarmă 
pentru ceilalți șoferi care pot 
păstra aslfel distanța de sigu
ranță față de periculosul lor 
confrate.

■rsarea sensului de 
preconizată de 

riscă să încetinească rotația Pămînlului 
accentueze oscilația axei sale. Acesta ' 
vertismenlul pe care l-a dat la Casa UNESCO 
din Paris hidrologul Raymond L. Nace de la 
Geological Survey din S.U.A., care a făcut parte 
din delegația țării sale la Conferința interna
țională pentru studierea rezultatelor obținute 
in primii cinci ani ai Deceniului hidrologic 
internațional.

De fapt, în America de Nord și Uniuni 
ică se plănuiește dirijarea spre sud. 
iuțea iriga cîmpii foarte 
marilor fluvii care curg
regiuni pustii.

...Aplicarea unor asemenea .
mat Nace — ar frina rotația Pămintuluî. dc- 
plasind o masă enormă de la Pol spre Ecua
tor”. El a adăugat că deplasarea acestei mase 
ar afecta, de asemenea, oscilația axei de rota- 

’ămîntului.

populate, a cursu- 
sprc nord sfrăbă-

planuri — a afir-

PHII-OCACTUS

Instalație Roentgen

In U.R.S.S. se produc in se
ric instalații grație cărora, in
tr-o singură ședință, se poate 
obține o imagine clară a tora
celui chiar și la copiii cei mai 
mici, și mai agitați.

Copilul este înfășurat intr-un 
plic de polietilenă prin care trec 
razele X. Plicul, așezat pe un

suport special, fixează rigid 
corpul copilului in fața ecra
nului aparatului. In consecință, 
medicul poate lucra fără nici 
un fel de dificultate cu bol
navi a căror vîrstă nu depă
șește trei ani. Instalația garan
tează calitatea .superioară a 
imaginilor.

ST/ATI CA9 9
Există persoane care pol 

redea in întuneric deplin or
canele interne ale omului, 
iradiate cu raze Roentgen, 
fără să aibă pentru aceasta 
nevoie de ecran.

l'n grup de specialiști au 
verificat posibilitățile unui 
tehnician, care fără nici un 
aparat de control, pur și 
simplu pipăind cu mina, a 
descoperit iradierea radioac
tivă. Din 12 cilindri metalici 
absolut identici care i-au fost 
prezentați el a stabilit ime
diat care conține cesiu ra
dioactiv.

Șlefuitorii cu experiență 
văd o zgirietură lată de 
0,0005 mm. in timp ce un 
ochi neexperimental nu poa
le observa decit o zgirietură 
de 0.01 mm lățime.

Specialiștii buni stabilesc 
calitatea țesăturilor finite fă
ră să le pipăie. Ei trec peste 
țesătură cu o baghetă și in 
numai 0,03 secunde 
cu precizie calitatea

O pirghie de fier 
de o explozie cu dinamită a 
pătruns în craniul unui mun
citor aflat in apropiere. Timp 
de vreo oră acesta a fost a- 
mețit. Apoi și-a revenit și pe 
drum spre spital a povestit 
intimplarea. El a mai trăit 
12 ani după acest accident, 
păstrîndu-și toate facultățile 
mintale.

Intr-o vizuină de rozătoa
re din zona înghețului veșnic 
din Canada au fost descope
rite recent 24 de semințe de 
lupin arctic care datau de 
10 000 de ani. Semănate, șase 
din cele 24 de semințe au în
colțit.

Perfecțiunea aparatelor 
prezent at it de mare incit 
proiecteze singure. Nu este v 
ci despre recenta experimentare, 
proiectant automat de mașini cibernetice. Pro
iectantul electronic a realizat intr-o săptâmînă 
proiectul unei mașini cibernetice, pentru care 
15 ingineri ar fi muncit doi ani. Proiectantul ro
bot execută proiecte de mașini electronice de 
ealcul cu 5 000 de elemente.

' I— De ce ...
rroarei tale ciocolata 
cea mai mică 2 Uitu-te 
la găină cum ii dă 
puiului cel mai mic 
viermișorul cel mai 
mare.

— Și eu aș face la 
fel dacă ar fi vorba 
de viermișori...

VA- Mergeți în oraș, 
Idomnule ?

— Da. de ce 
bați ?

— V-aș ruga 
duceți în mașina dvs 
și sacoul meu.

— Desigur. Și unde 
să-l las?

— Nu vă deranjați. 
Eu am să fiu in el și 
îl duc singur.

— De ce ii dai su- o fabrică de bere ?
— Pentru că in lu

nile de vară nu vreau 
să mă rog ore de-a 
rindul de ospătari ca 
să capăt o halbă de 
bere.

y^/Pe masa de scris a
Vui Voltaire 
întotdeauna
Un prieten 
vizitat i-a cerut o ex
plicație intrucit știa 
celebrul scriitor și

5 Dl. Covacs ascultă 
cu mare atenție un 
concert. Deodată își 
.scoale batista și face 
un nod mare.

— Ce faci ? — îl în
treabă soția.

— Melodia asta este 
minunată și mi-am fă-f\J 
cut un nod la batista vc 
ca să n-o uit. 1 f”

— Am fost insultata. 
Mama ta m-a insultat.

— Mama mea ? — 
întrebă soțul. Bine dar 
ea se află la sute de 
mile depărtare ?

— Știu, dar a sosit 
o scrisoare azi dimi
neață și am deschis-o.

— Ei, și în ce constă 
insulta ?

— hi post-scriptum 
— a răspuns soția, 

la scrie ofa . 
„Drapa Alice, nu uita 
sa-i dai scrisoarea lui 
George".

\^Intr-un m
/vizitator exclamă :

— O, iat-o pe Mona 
Lisa!

— Femeia asta are 
același zimbet 
soției mele ci 
prinde cu minciuna.

Muzeul din Pszczyna a 
îmbogățit recent cu cea 
mare colecție de miniaturi 
secolele XVI—XIX. Ea a apar
ținut unui colecționar polonez, 
care timp de 40 de ani a adu
nat 217 miniaturi cu dimensiuni 
de la o jumătate pînă la 15 
cm. Printre ele se află portre
te ale unor personaje istorice 
poloneze, oameni de . ” 
executate pe pergament, fildeș, 
metal.

știință.

— Nu ești de acord, ca după toate cafelele astea, să mă 
servești și cu o... CAFEA ?

_  ! ? I Desen de Simion POP

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL i 1) îndesată — înțeapă; 2) Solo 

timpan — Pe măgar; 3) A înveseli — Cheamă 
rațele; 4) Pierdut (fig.); 5. Pasăre — Rege în 
Pcrgam; 6) A scormoni — Spetează; 7) Cîntă la 
vioară... — ...la tavă 1 — Comună în Sălaj; 8) 
Atenție — Purtat: 9) Fruct... — pătrat (pl.).

VERTICAL : 1) Metal vechi — Cu de toate; 
2) Ultimul la șah — Spus pe îndelete; 3) Pă
rinte (dim.) — Nu-i în „apele** lui; 4) La țară; 
5) Stat... — ...la înaintare; 6) Cal — Notă mu
zicală — Prim; 7) Mal — Unge; 8) La biliard 
— Acaparat; 9) Prezentată... — ...pe loc.

ORIZONTALI 1) Rar (muz.) — Solo greier; 
2) Pomi — Avani (dim.); 3) Mare, în sus — 
Șold; 4) Luminare; 5) In jurul roților — Nimic 
mai mult; 6) Voce la cor; 7) Pact politic — 
Acest; 8) Aleargă la curse — Agățătoare tro
picală; 9) Arbore tare — Pe loc.

VERTICAL: 1) U-șor — Document; 2) Fire — 
Vai de mine (mold.); 3) Nătîngă — Trei; 4) Mină 
boii la dreapta; 5) Deci nimic — Cind, cum; 
6) Articol scurt: 7) încovoiat — A cunoaște 
(reg.); 8) Literă slavonă — Secret; 9) A ac
centua — Armăsari.

Dicționar : ARM. ACI, IAT.
Vasile MOLODEȚ

care reușesc să dezlege in întregime aceste douaRugăm pe amatorii rebusiști___ ___ ,— —------... ------------ _
surpriză** să trimită și redacției dezlegările, însoțite, bineînțeles, de numele corect și 

adresa exactă. (Motivele solicitării — surpriză!).

dezlegările careului

,CENTENAR V. I. LENIN*

APĂRUT Ia Nr. 6 368

ORIZONTAL i 1) Proletariat: 
2) Rusia — Partid; 3) A — TE 
— OR — Olea; 4) Vladimir — 
A — T; 5) DES — Caleașca; 
6) An — Pagini — O; 1) 1LC

— IE — Armă; 8/ INERTA —H
— Aur; 9) S — N — Itlad — 
NM; 10) Kazan — Prusia; 11) 
RR — IDE — Toast; 12) Ani
versa — STA.

medicale
Nu demult, a avut loc intr-un oraș venezue- 

lean un concurs al portarilor. Campionul con
cursului, care a măturat curtea, a tuns gazonul 
și a stropit florile intr-un timp record, a pri
mit drept recompensă un măgar încărcat cu un 
set complet de ustensile pentru munca de por
tar. Intrucit orașul natal era acum prea mic 
jwntru un asemenea laureat, acesta a pornit 
spre Caracas ca să arate colegilor trofeele.

Medicamentul antileucemic 
-Aparaginază, experimentat de 

mai mult timp, va fi in cu- 
rind adus in comerț de firma 
de coloranți vest-germană ..Bu
yer" sub numele de Crasnitina. 

‘paratul, care poate fi folo- 
anumite forme de leu- 
a trecut cu bine tes- 

experimcntale și clinice, 
ii simpozion s-a comuni
că după administrarea 

Crasriitinei 50—70 la sută din 
simptomele maladive ale tulu- 
ror Ieucemiilor limfatice 
dispărut, cel puțin 
milă perioadă.

S-a mai constatai 
lele secundare sint lesne
de combătut decit la majori
tatea mijloacelor antileucemice 
cunoscute pînă acum. S-a sub
liniat însă că Crasnitina nu 
este un panaceu general împo
triva leucemiei. dar se poate 
considera ca sigur că noul pre
parat singur sau in combinație 
cu alte medicamente reprezin
tă lin progres științific in tra
tarea leucemiei limfatice acute.

seara zilei de salariu. Pat Stanford din 
P’ains (statul Iowa), în drum spre casă, 

fost atacat de un gangster. Ținindu-și victi
ma în șah cu revolverul, banditul îi căuta febril 
portofelul prin buzunare — cind auzi o voce 
din întuneric: .Ticăloșiile! In sfîrșit, am pus 
mina pe tine !”. Banditul a luat-o la fugă. 
Stanford era ventriloc...

Consecințele 
lipsei de curent

In ultimul timp, in comitatul Derby (Anglia) 
au intervenit dese întreruperi de curent elec
tric, ceea ce a provocat protestele energice ale 
fermierilor. Ei s-au plins că în perioada in care 
mulgătoarele electrice nu pot fi folosite, vacile 

u se lasă mulse cu mina.

Cu 20 de ani in urmă, dentistul irlandez T. 
enry Thompson a avut ideea de a arunca în 

mare o sticlă cuprinzînd următorul mesaj: ..Mă 
oblig față de găsitor, dacă se va prezenta la ca
binetul meu din Dundalk, să-i tratez gratuit 
dantura". Sticla a tost pescuită recent pe coasta 
vestică a Norvegiei. Ce) care a găsit-o este^ 
dentist.

UN EROU AL PLAIURILOR HUNEDORENE
Vizitind muzeul, citeva o- 

biecte iți atrag cu deosebire 
atenția avjntl darul să evi
dențieze și alte laturi ale 
personalității lui Vlaicu : o 
bicicletă, o motocicletă, un 
patefon etc. Cu această bici
cletă — te informează ghidul 
— Aurel a venit de la Miin- 
chen, din Germania, pînă aca
să parcurgind distanța in 3 
săptămîni. La un asemenea 
drum s-ar încumeta astăzi 
doar un îndrăgostit al spor
tului sau al tehnicii, dornic să 
experimenteze tot ce ește nou 
și necunoscut cum era și bi
cicleta pe acele vremuri. Cind 
lucra la firma „Opel** era un 
pasionat al automobilului. 
Deși proaspăt angajat, a ținut 
să participe la un conchis au
tomobilistic la care erau an
grenate și citeva mașini pro
duse de uzina respectivă. Du
pă multe insistențe, patronul 
a acceptat, deși nu cu prea 
multă convingere. Punînd mi
na pe mașină, primul lucru 
Pe care l-a făcut a fost să 
aducă unele îmbunătățiri con
structive motorului, fără insă 
să-1 informeze pe patron. A- 
cesta s-a minunat tare.de tot 
cind a aflat că echipajul din 
care făcea parte și Vlaicu a 
ciștigat concursul — lăsînd 
mult in urmă pe celelalte ma
șini produse in uzină — dar 
acesta nu i-a divulgat nici
odată secretul succesului său.

Vizitatorul poate privi, de 
asemenea, motocicleta cumpă
rată de Vlaicu, in 1911. din 
capitala Franței' cu care se 
deplasa frecvent prin țară. 
Cele două vehicule sînt eloc
vente nu numai pentru a re
flecta preocupările multilate
rale ale aviatorului, ci ele pot 
figura cu același interes și 
într-un muzeu tehnic. Infăți-

3. Pe bicicletă de la
Miinchen la Bintinti

șarea lor primitivă, scheletică, 
rămasă parcă din vremuri 
preistorice stirnește azi zîm- 
bete de compătimire infățișînd 
progresul uriaș pe care l-au 
înregistrat chiar și aceste sim
ple mijloace de transport. Fi
ind un om de o inventivitate 
genială, încă de la cea mai 
fragedă vîrstă, Vlaicu s-a a- 
plecat cu interes asupra mul
tor domenii ale științelor a- 
plicative. Ca elev își distra cu- 
noscuții cu fel de fel de ex
periențe și trucaje ingenioase 
care, de multe ori, ii puneau 
în postură neplăcută. In gaz
dă, la Orăștie, observa că pro- 
prietăreasa îi deschide cu des
tulă indelicatețe cufărul și-i 
împuținează mincarea. „O pun 
eu la punct !“ — și-a zis Au
rel zîmbind. Intr-o zi, in lip
sa Iui, bătrîna și-a repetat 
obiceiul. N-a apucat însă să 
deschidă bine cufărul că 
și trezit cu o lovitură pul 
nică în nas. A priceput 
i-a întins cursa dar. știii 
se vinovată, n-a zis nimic, 
toreîndu-se acasă Vlaicu 
s-a putut abține să n o 
trebe de ce ii este nasul roșu 
și umflat, la care baba a ri
postat :

— Am vrut să-ți 
, farul de praf

aia a dumitale
„Drăco venia"

prelungit cu o 
lemn care, scăpat din strin- 
soare, lovește năpraznic. Gium
bușlucurile sale purtau insă 
amprenta unei arzătoare pa-

ja.

șterg cu- 
și drăcovenia 
m-a lovit.
era un 
măciucă

siuni 
tenit 
IV-a 
și-a construit un patefon 
ginal care a stirnit multă vîl- 
vă printre colegi și profesori. 
A realizat apoi un alt model 
cu performanțe tehnice îmbu
nătățite și cu un aspect plă
cut. elegant. Ambele tipuri pot 
fi văzute și astăzi figurinei în 
muzeu printre exponatele cele

de a descoperi necon- 
ccva nou. In clasa a 
a Liceului din Orăștie

mai prețioase. Aici se mai gă
sesc un cazan cu aburi con
struit de Vlaicu, membrane 
(le telefon realizate după o 
concepție proprie, numeroase 
scule și instrumente concepu
te și folosite de el la construe- 
ția aeroplanelor.

Preocupările sale diverse nu 
numai că nu l-au abătut de 
la idealul său statornic -- a- 
cela de a fi un cuceritor al 
văzduhului — dar l-au ajutat 
să-și îmbogățească cunoștințele 
tehnice, să stăpineaseă mai 
multe secrete ale științei, să 
le utilizeze in domeniul pen
tru care avea nai mare
șî mai fi chemare:
aeronautica.

Planorul construit de Aurel 
Vlaicu în șopronul cu 

porumbei

tare.de
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/^nvrl cu care vorbeam
— mijlociu de statura, 
cu ochi vioi, cu un

de locuințe In cartierele Pc- 
iroșaniului și cele mai multe 
— K> la număr -— la ..AerU- 
porl*. Șl lai In a. rsi răslimp. 
laptele zidarilor din echipa 
ce o conducea, care se împli
neau clădind pe schelele nou
lui Petroșani, au lost pe mă
sura t r.'7<iiciei. priceperii și 
hărniciei lor — la indiiime.

<Ți’id am rugai pe cineva 
f. din conducerea gtupu- 
v ui de șantiere din Va

lea Jiului al T.C li. sd-mi c- 
numere cileva dintre echipele 
fruntașe, cea condusă de co- 
munislul Marin Radulescu a 
fost printre primele, l-am 'n- 
lilnil de curind pc oamenii 
din această echipă, lot in Pe
troșani, luctind in aer liber, 
așa după cum li-e munca, pc 
schelele ce sc Inâl/au lipite 
de exteriorul blocului C 2-1. 
In „fronturi dc lucru" supra- 
jxjse pe cele patru nivele. Ion 
Veghea, ion Floricică. Flarea 
Ducu. Nicolae Troșcâ, îm- 
brăcau zidurile blocului in
tr-o „cumasă" de mortar, te- 
roșii și prut de piatră — ten- 
cuiou lu|ada clădirii. De ani 
de 7ile lucrca/ă împreună. 
Etapele vieții lor se numără, 
ca și a lui Marin Radulescu, 
în blocuri; clipele — în că
rămizi zidite.

zimbri de om bun, ce-i în
senina loja și-l arăta astfel a 
aven mai puțin dertl cei 38 
de uni ai săi — și care mi 
se prexciilasc „Marin Rădu- 
lesciT. așezase după loale 
sa< olelile, el singur, peste un 
milion de cărămizi In zidurile 
noului Petroșani.

Dani a vrui să plece din 
Petroșani 7/.^ l-n propus și 
prietenul lui, Traian Gro- 
su. Nimic de zis. i-e dor de 
casa părintească de la Dră- 
gâneșli-OU, pc unde mai mer
ge din cind jn cinci. Stă două- 
trei zile și se reîntoarce 
ici, in Petroșani la casa 
două camere mari, tăcută 
mina lui, unde locuiește 
soția și cu Florica și Dănuț, 
copiii lui.

nâlțimile de cărămida 
și dc beton C6 le-a O- Ș 
rinduit cu ortacii în Ș 

lunca Aeroportului, acolo 
unde „iarba ajungea pînă la Ș 
genunchi" parcă ii strigă jx’ nu
me, il recheamă. Aici iși vede 
zi de zi rodul muncii, a price
perii și vredniciei sale prin 
care e legal cu sutele de mii 
de cărămizi zidite, cu zecile 
de apartamente făurite pen
tru oameni. Și oamenii care 
locuiesc în aceste apartamen
te chiar dacă nu-i cunosc 
pe el și pe ortacii lui, le a- 
preciazâ și Ie stimează mun
ca.

DUMINICA 26 APRILIE 
Deschiderea emisiunii. 
Ora satului.
Concert simfonic. 
Dc strajă patriei. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 
de dUpă-amiază. Fihn 
serial : „Oliver Twist’* 
(VI).
In lumea circului.

18.30 Casa luminilor. Specta
col dc estradă realizat 
de televiziunea finlan
deză.

19.00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice.
19.40 Festivalul național al 

artei studențești — edi
ția 1970.

20,00 Spectacol de varietăți.
21.00 Parada filmelor muzi

cale.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Telesport.

Steagul roșu

Deschiderea emisiunii. 
..Brățara dc aur" — e- 
misiune pentru tinere
tul școlar.
Muzică, dans, poezie... 
Telejurnalul de senră. 
Reflector.
Muzică populară.
Totul pentru front, to
tul pentru victorie. Do
cumente dc epocă, măr-

linii ale contempora
nilor cu privire la spri
jinirea acțiunilor do pe 
frontul antihitlerist.

20.10 Anunțuri-publicifale.
Roman foileton : „Por
tretul unei doamne".

21,00 Intre metronom și cro- 
I nonjetru.

22,05 Cadran — emisiune de 
actualitate internațio
nală.

22,30 Telejurnalul de noapte. 
Scena.

CIFRE Șl FAPTE

Șantierul „Valea Jiului" a| T.C.M.M.

Realizări valorînd 19,3 milioane lei

Bilanț pozitiv,
Variat 

sortiment 
de mărfuri 
de sezon

In cursul zilei de ieri — du
pă cum ne informează ingi
nerul șef al șantierului T.C.M.M., 
Virgil Teodorescu, — colectivul 
de constructori ai obiectivelor 
industriale de suprafață din 
Valea Jiului au atins cotele 
înalte alo unui frumos succes : 
îndeplinirea fizică și valorică 
a planului pe primele patru 
luni ale anului. In acest răs
timp» -tcccineniiștii' au predat 
unul dintre cele mai importan
te obiective înălțate in Valea 
Jiului în actualul cincinal, Fa
brica de brichete de la Co- 
rocști. Lucrările executate în a- 
ceastâ perioadă de către Șantie
rul T.C.M.M. valorează- în total

lfy.3 milioane lei, urmare evi
dentă a depășirii productivită
ți planificate a muncii în pro
porție de IU la sută.

» Un aport deosebit la obține
rea acestor rezultate l-a avut 
ldtul Uricani, condus de ingi
nerul Luca Suciu. și punctele 
de lucfeu Livezeni — central 
(shaistrii Ton Tașcău) .și Dilja 
G$ef de lot Dumitru Ghcorghe 
și maistru Ton Săninoiu).

. Pînă în ajunul zilei de 1 Mai 
șp prelițmină ca rezultatele de 
ptuducțȘe ale colectivului Șan
tierului* „Valea Jiului" al 
T.C.M.M. să întreacă cu 800 mii 
lei prevederile de plan.

Cariera Banița

perspective certe
4> Urmare din pag. 1

Realizările bune în activita
tea de investiții obținute pe 
primul trimestru la Centrala 
cărbunelui Petroșani, creează 
premisele îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor de plan pe pri
mul semestru și pe întregul an. 
>n acest scop s-au luat o serie 
de măsuri pentru predarea la 
constructori a amplasamente
lor celorlalte obiective de 
investiții. în scopul creării unui 
front larg de lucru precum și 
pentru predarea utilajelor pre
văzute a se monta in această 
etapă.

La lucrările miniere in regie 
sînt asigurate efectivele și mij
loacele necesare realizării sar
cinilor de plan pe trimestrul 
ii a. c., la toate exploatările 
miniere din bazin.

O atenție deosebită trebuie 
să acordăm — împreună cu 
constructorii — punerii în func
țiune a celor 39 lucrări de in- 

suprafață prevăzute

pentru trimestrul II a. c., din 
care 36 sînt în execuția 
T.C.M.M., precum și realizării 
stadiilor fizice prevăzute la li
nele obiective importante 
investiții care se 
funcțiune ii

de 
vor pune in 

in a doua parte a 
anului. Dintre acestea mențio
nez : patru instalații de ex
tracție cu schip la minele Dil
ja. Petrila, Uricani. Aninoasa 
sud. stația de sortare și însi- 
lozare Dilja. turbocomprcsor 
Vulcan. L.E.A. 15 Kv Aninoasa 
sud — Petrila și altele.

In concluzie, se poate afirma 
că există toate premisele ca pe 
semestrul I a. c. planul de in
vestiții să fie realizat șî depă
șit alît la total investiții cit și 
la construcții și montaje. De 
asemenea, se poate afirma încă 
de pe acum că în trimestrul 
II toți ce; cinci antreprenori 
caro execută lucrări de con- 
strueții industriale pentru cen
trală vor realiza și depăși sar
cinile de plan, avînd in vede
re condițiile create de către 
benefiriar. gradul de organizare 
al șantierelor realizat pînă i 
brezent.

Unitățile de desfacere din 
Valea Jiului ale O.C.L. pro
duse industriale au pus in 
vînzare un bogat și variat 
sortiment dc mărfuri de se
zon. Printre magazinele bine 
aprovizionate și cu o deser
vire exemplară este și acela 
cu nr. 5 — confecții din Pe
troșani.

Dispun înd de o variată ga
mă de confecții ca : pardcsîe. 
batonseide, raglane, 
fulgarine. costume 
bărbați etc.. această unitate 
n ușeșie să satisfacă exigen
țele cumpărătorilor. Ca ur
mare a strădaniilor întregu
lui colectiv, planul de des
facere pc primul trimestru 
din acest an a fost realizat 
în proporție de 130 Ia sută. 
Valoarea totală a mărfurilor 
desfăcute către populație în 
perioada la care ne referim, 
se cifrează la 1 690 000 lei, 
cu 440 000 lei peste sarcinile 
trimestriale de plan. La do- 
bîndirea acestor rezultate un 
aport substanțial l-au 
vînzătoarele Maria N 
Angola Baciu și Suzana

sacouri.
pentru

Calcar din belșug siderurgiștilor
Aplicind metode avansate de 

exploatare și organizindu-sc ju
dicios. cei peste 130 de munci
tori și tehnicieni ai carie
rei Banița au reușit ca de 
la începutul anului să livreze- 
pentru s'.derurgiști 73 400 tone

calcar, 'ceea ce înseamnă un 
plus, ftșță de planul celor pa
tru lunt trecute, de peste 10 700 
tone. Pînă Ia marea sărbătoa
re- a mfincii» plusul de produc
ție se .școntează să crească la 
15 000 tone calcar metalurgic.

Pe urmele
materialelor publicate

Trebuie înlăturate „barajele artificiale" din 
calea predării la timp a obiectivelor hidrotehnice

C&iajcIu. cehea

e>

.felicită călduros cu ocoz/a 
zilei de 4MAI întregul colec- 
■hv al exploatării pentj-^ 

/rumoo^ele rezudafe 
obținute în produciie 

ș> îi urează noi si noi succese

1. — Lucrarea „Drum auto 
cariera Păroasa" este ^prevăzută 
in planul nostru de stat cu ter
men de punere in funcțiune la 
30 septembrie 1970.

2. — Au fost luate măsuri 
organizatorice privind dotarea 
cu mină de lucru, utilaje și 
materiale, astfel incit lucrarea 
să se poată termina cu cel pu
țin 2 luni înainte de termen.

Iată un răspuns scurt dar cu
prinzător, conținind multă sub
stanță și responsabilitate.

Deci, cel tirziu la 30 iulie, 
constructorii de drumuri fores
tiere asigură terminarea lucră
rii. Fără să fim absurzi — ți- 
nind insă seama de necesitățile 
pe care le reclamă fluxul de 
producție al șantierului de la 
Valea de Pești — zicem că... 
n-ar fi rău ca drumul spre ca
riera Păroasa să fie gata la 30 
iunie a. c. Ar fi chiar bine! 
Ar fi un sprijin real, deosebit 
dat constructorilor I.L.H.S.

M. PAUL

in legătură cu urgentarea e- 
xecutării drumului de acces la 
cariera Păroasa — carieră ca
re va asigura o bună parte din 
anrocamentele (rocile) 
pun barajul de la 
Pești — conducerea 
derii de construcții 
Deva ne comunică :

i ce com- 
Valea de 
Intreprin- 
forestiere

sportive ale
Fără comentarii.
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C. IO AM, 
Petroșani

Cînd apreciem 
după ochi...

„Așa am văzul eu, și gata" 
— cam in acest mod a scu
zai, nu de mult, artificierul 
Petru Onisie, de la E M U- 
ricani, ne respect area distanței 
reglementare de 100 metri, de 
la locul unde a efectuat puș- 
carea pînă la frontul de lu
cru respectiv (e vorba de 
preabalajul nr. 10, blocul IV, 
zona a ll-a). Penalizarea pri
mită credem că ii va deter
mina o modificare radicală 
in comportare, îl va convinge 
că distanțele prescrise in 
X'.T.S. nu au caracter de țoa- 
că. că acestea trebuie să fie 
respectate, in orice condiții. 
Deci — sperăm — pedeapsa 
primită îl va face ca altădată 
să deschidă ochii mai bine...

^.Insă cazul artificierului 
Ion Cojocaru, de la aceeași 
mină, petrecut în data de 26 
martie a. c. iese — să fim. 
iertați — din puterea noastră 
de înțelegere... Pentru că-i 
imposibil de conceput cum un 
om. inuestit cu atita răspun
dere, care are in mină și vie
țile altora, e in stare să co
mită abaterea pe care a să- 
virșit-o artificierul Ion Cojo
caru, in abatajul cameră 
lf56r), blocul IV. zona a IJ-a. 
De o așa... manieră a res
pectat dispozițiile de pușcare 
incit și-a permis să efectue
ze operațiile prevăzute cu tot 
efectivul brigăzii lui Traian 
Pop plasat intre frontul res- 
jievtif și punctul de pa:ă. și 
acesta situat la o ('■ far.ță 
iicreglementară (10 metri — 
? : ? — in loc de 100...}. Vă 
lăsăm pe dumneavoastră să 
apreciați.~

qurneiosi, care fac fată 
cinste principalei lor îndatoriri 
— învățătura, școlari intrepizi 
și devotați sportului, pe care 
educatorii lor. profesorii de 
educație fizico, să se bizuie 
orieînd. Sportivii școlari, aso
ciațiile sportive ale elevilor au 
nevoie pentru a-si desfășura 
activitoteo in cit mai propice 
condiții de o bază materială 
corespunzătoare (se pot re
face, reamenoia și întreține 
mai bine atitea si otitea te
renuri sportive 
școli, 
cîteva retușuri și 
pot fi numite baze 
conducerile școlilor moi pot 
comanda, pe lînqă eprubete, 
hărți, preparate chimice si ma

terial didactic sportiv care, in 
orice caz, nu va zace in... sto
curi), au nevoie nu de posibi
lități ideale - a căror lipsă 
acuză și nu scuză inexistența 
unor preocupări intense, efi
ciente — ci de educatori, spe
cialiști. cu draaoste pentru 
meserie, pasionați (nu din cei 
ce-si tin ora de educație fi
zică în... costum de oală), de 
sprijin permanent din partea 
conducerilor școlilor.

Momentul festiv al oleqeri- 
lor in consiliile asociațiile 
sportive ale elevilor. în o 
ambianță s-ar desfășura, 
săli sau in aer liber, ar tre 
spre a i se spori qradul de 
afectivitate, să fie urmat, com
pletat de întreceri sportive 
simple.

Nu dorim decît ca, peste 
un an, din asociațiile sporti
ve care-si încep de-acum ac
tivitatea. secțiile de perfor
mantă ale Scolii sportive din 
Petroșani, ale cluburilor și a- 
sociatiilor sportive din munici
piu să-și poată recruta spor
tivi cu certe calități, viitori 
performeri, cu care intreaqa 
mișcare sportivă a Văii Jiului 
să se poată mîndri I

S-a simțit
cu

ca pe carul 
fin...
Petru Cîmpea-

program sportiv 
pe stadionul „Jiul"

Azi. pe stadionul Jiul din 
Petroșani se vor disputa nume
roase întreceri sportive. Astfel, 
începind de la ora 10, pe te
renul de handbal, echipa Ști
ința Petroșani va primi replica 
echipei Tehnonietal Timișoara. 
Ziua fotbalistică va fi deschisă 
prin întilnirea dintre echipele 
Știința Petroșani și Arieșul 
Turda (ora 11). De la ora 14 
se va disputa meciul dintre e- 
dhipele ‘ de juniori Jiul și Ști
ința Petroșani, iar apoi de la 
ora 15,' meciul dintre echipele 
de tineret ale cluburilor Jiul 
— „U“ Cluj.

•Duminica fotbalistică va fi 
încheiată cu disputa care în
cepe la ora 17 intre e- 
chipcle „Jiul" și „U* Cluj din 
dâdrul ’campionatului diviziei A 
de fotbal.

______  de pe lingă 
unele curți școlare cu 
retușuri si modificări 

sportive,

MORARITRăspundem cititorilor
Cuplătorul 

nu de la sectorul VI trans
port, de la mina Uricani. a 
crezut probabil că se află 
in... timp liber, mb cer de 
primăvară, tind a circulat 
cocoțat pe vagonet, la ori
zontul 500, din subteran. Știți 
cum a motivat... pornirea ? 
Că-l dor picioarele... Deși 
avea pentru, hai sâ-i zicem, 
serioasa maladie, la indemî- 
nă cărucioarele de transport 
ale garniturii. Dar poate a- 
c‘a erau inciircate cu lip
sa de răspundere, cu negli- 
feața și doza de insolență a 
făptuitorului...

T. M.

• Gh. B. Petroșani : Ccrco 
tind cele sesizate de dv., con
ducerea Oficiului de poștă și 
telecomunicații Petroșani ne a- 
duce la cunoștința că activita
tea de primire și eliberare a 
colctelor poștale sc- află in a- 
tcnțra permanentă a oficiului 
luîndu-se măsuri eficace,- după 
caz. de înlăturare a deficien
țelor și de îmbunătățire ă acti
vității de deservire a publicului.
• Nicolae Cucu, Vulcan : 

La sesizarea prin care r.s . <ți 
sprijin in rezolvarea litigiului 
dv. de muncă, conducerea 
O.C.L. Alimentara, la care am 
intervenit, ne răspunde că e- 
rcle suplimentare prestate de 
dv. se vor compensa, cu ore

libere, începind cu luna apri-

0 Silviu Năslase, Lupeni: 
Pentru a vj se putea recunoaș
te anii de muncă din perioada 
1951—1956 este necesară înde
plinirea. unor formalități, pen
tru a căror cunoaștere adre- 
sați-vă Judecătoriei Petroșani.
• Ion Mureșan, Uricani : 

Vă aducem la cunoștință f-ă ar
ticolul 50, alineatul 2. din Le
gea nr. 27/1966 stabilește 
pensionarii de invaliditate

nr. că 
de 

orice grad pot cere transfor
marea pensiei de invaliditate 
in pensie pentru limită de 
vîrstă. Cunoscind însă că dv. 
nu întruniți condițiile de virstă 
nu puteți încă- beneficia de a- 
ceste prevederi ale legii.

PANIFICAȚIE „A
PETROȘANI 11

Șef serviciu contabilitate-financiar
Condițiile de studii, stagiu și salarizare sînt cele 

pievoiute de actele normative in vigoare.

Solicitanții se pot adresa la sediul întreprinderii din 
Petroșani str. Oltului nr. 30.
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ura mondiala

res -

Al 27-lea cutremur
în Turciade pămînt

R.P. Chineză situația din columbia
a lansat

primul său
satelit

cuvînt, pe celeartificial al
Pămîntului

Pentru soluționarea crizei din Trinidad-Tobago Omul
E cea de-a treia dimensiu-

CURTde

puternică 
răstoarnă

acestui la- 
început, In 
se aprindă 

luminoase.

pămînt 
vestul

totalul pierde* 
lumii de la 1

determinat 
excepționa- 
înc rcârilor 
bazele mi* 
Palanquero,

zei. 
mi- 
mi-

i cu 
cu 
cu 

liticrs

febra înnoirilor.

recordurile, 
constă In 

,su-

Slrăvechiul stat, fondat po
trivit legendei de marele Ne 
Nuni (Nepal înseamnă lo
cul preferat de Ne), a avut, 
deși i/.olat de lume, o destul

unor noi orașe 
țâri aflate

se o-

înfrățirii 
localități din 
curs de dezvoltare.

La toate aceste acțiuni.

mijlocul

Deschiderea oficială a Tirgului

4 ORAȘELOR ÎNFRATUE
-)

înființată in anul 1957 la 
Congresul de la Aix-les-Bains 
(Franța), Federația mondială a 
orașelor înfrățite a atras in 
jurul său un număr tot mai 
mare de localități. Dacă Ia în
ceput cuprindea 50 de orașe 
d;n trei țări, ea reunește astăzi 
aproape 1 500 de orașe din peste 
100 de state ale lumii. Tot la 
acest congres s-a stabilit ca. 
in fiecare an. ultima duminică 
din luna aprilie să fie denu
mită ..Ziua mondială a orașelor 
înfrățite'. Cu acest prilej sini 
trecute in revistă acțiunile or
ganizate de Federație in scopul 
mai bunei cunoașteri reciproce, 
apropierii și înțelegerii intre 
popoare, asigurării păcii in 
Iunie. In acest sens, sub auspi
ciile Federației, au fost organi
zate numeroase manifestări, 
intre care conferințe de coope
rare mondială intercomunală, 
simpozioane, adunări ale tine
rilor din orașele înfrățite. Sub 
egida F.M.O.I.. relațiile de în
frățire au prilejuit schimburi 
utile de experiență in proble
me privind structura comunală 
din diferite țări și continente, 
organizarea sănătății publice în 
centrele aglomerate. urbanis
mul in serviciul omului. Au fost 
dezbătute, de asemenea, aspec
te referitoare la cooperarea in 
diferite domenii, formarea de 
cadre medii pentru țările in 
curs de dezvoltare și altele. Fe
derația mondiaiă a . orașelor în
frățite a participat, in același 
timp, activ, la o serie de reu
niuni organizate dc O.N.U. 
și I .N.F.S.C.O.. axind ca obiec
tive apărarea drepturilor omu
lui. In cursul anului 1970. de
semnat ca ..An internațional al 
educației*. F.M.O.I., in colabo
rare cu U.N.E.S.C.O.. și-a pro
pus sâ întreprindă in nume
roase localități anchete și alte 
acțiuni referitoare la educația 
permanentă, desfășurată in rîn- 
durile populației .

Dc asemenea, F.M.O.I.
cupă în prezent de realizarea 

cu 
in

Craiova cu Nantcrre, Cluj 
Dijon (Franța) : Galați
Coventry (Anglia) : Sinaia 
Aosta (italia), lașul cu Poil 
(Franța). Prestigiul de care se 
bucură România pe plan inter
național a trezit dorințn altor 
orașe din diferite țări, •jrh'.îrc 
care Japonia. Austria și Alge
ria. dc a se înfrăți cu locali
tăți din noastră. Este
domn subliniat. dc
asemenea, interesul cu care au 
fost privite, în cadrul F.M.O.I., 
principiile cuprinse in rezoluția 
adoptată, la inițiativa Româ
niei. de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. cu privire la 
promovarea in rîndurile tine
retului a ideilor de pace, 
pec( reciproc și înțelegere intre 
popoare. La a 16-a sesiune a 
Comitetului Executiv al F.M.O.I., 
care a avut loc anul acesta, in 
februarie la Bologna (Italia), 
delegația română a adus o con
tribuție activă la formularea 
temei Congresului al Vll-lea 
al Federației — cc se va ține 
la Leningrad, intre 7—10 iulie, 
— propunerile sale pentru o 
dezbatere amplă a problemelor 
celor mai actuale ale umani
tății — pacea securitatea
popoarelor — unanim
acceptate dc celelalte delegații.

o 
contribuție importantă își aduc 
delegațiile orașelor din țara 
noastră afiliate la F.M.O.I. 
După cum se știe, orașul Con
stanța este înfrățit cu Boulogne- 
sur-Sler (Franța), cu Turku 
(Finlanda) și Sulmona (Italia) ;

PEKIN 25 — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : La 24 aprilie 1970, 
in R. P. Chineză a fost lan
sat cu succes primul satelit 
artificial al Pămîntului. Sate
litul are o perioadă de rota
ție de 114 minute pe o or
bită al cărei perigeu este de 
439 kilometri, iar apogeul de 
2 384 km. înclinația orbitei 
față de planul ecuatorial este 
de 68,5 grade. Satelitul are o 
greutate de 173 kilograme. 
El emite pe o frecvență 
20 009 megacicli.

In comunicatul oficial 
publicității se precizează 
lansarea cu succes a primului 
satelit artificial chinez este 
un început bun in dezvol
tarea tehnologici spațiale 
R. P. Chineze.

dat 
că

a

internațional de la Hanovra
tornațional tehnic dc la 
Hanovra. La actuala ediție — 
una dintre cele mai remarca
bile de pină acum prin inal- 
tul nivel tehnic al exponate
lor — participă 4 400 firme 
vesl-gcrmanc, precum și 
1 100 firme din 32 de țări 
dc pe toate continentele.

HANOVRA 25 — Cores
pondentul Agerpres. Mircea 
Moarcăș. transmite : In pre
zența cancelarului Republicii 
Federale a Germaniei. Willy 
Brandt, sîmbătă a avut loc 
deschiderea oficială a celei 
de-a 24-a ediții a Tirgului in-

România este prezentă cu 
exponate dc calitate — prin
tre care electromotoare, ele
mente de automatizare, ma
șini electronice de calcul, 
semiconductor, rulmenți — 
care au atras interesul firme
lor comerciale străine și elo
giile multor vizitatori.

Intervenție românească Intr-un subcomitet al O.N.U
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

La New York se desfășoară lu
crările celei de-a VII-a sesiuni 
a subcomitetului tehnico-științi- 
fic al Comitetului pentru folo
sirea pașnică a spațiului extra- 
almosferic.

Intervenind in dezbateri, re
prezentantul român N. Micu 
a exprimat satisfacția delegației 
României de a constata că rea
lizările istorice, obținute dc 
geniul uman în explorarea spa
țiului extraatmosferic sînt în
soțite, pe planul O.N.U., de 
un interes crescînd din partea 
statelor membre față de o 
operare internațională mai 
ficacc. menită să faciliteze 
losirca spațiului cosmic și 
tehnicilor spațiale în avanta
jul progresului și civilizației.

Subliniind necesitatea unei 
mai bune organizări a schimbu
lui de informații tehnice între

țările angajate in mod efectiv 
in activitatea spațială și cele cu 
o experiență modestă in acest 
domeniu, precum și importanța 
formării și perfecționării de 
cadre pentru inițierea oricărui 
program dc cercetări spațiale, 
organizarea de reuniuni, semi- 
narii și colocvii internaționale

pe diferite teme ale aplicării 
tehnicilor spațiale trebuie să 
fie salutată și încurajată de 
către O.N.U.

Vorbitorul a înfățișat preocu
pările României în cercetările 
spațiale și contribuția ei la co
operarea internațională 
acest domeniu.

LONDRA 2.i (Agerpres). — 
După întrevederi 
la Londra d 
Nyboe Anderson, 
trul danez al economici 
și piețelor, cu George Thom
son, minișlru de stat la 
Foreign Office, însărcinat cu 
problemele europene, s-a 
nunțat oficial câ Marea Bl 
tanie și Danemarca au conve
nit să procedeze la consul
tări cil mai largi posibile, 
atît între ele cil și eu celelal
te țări membre ale A.E.L.S., 
in perioada negocierilor cu 
țările Pieței comune. Moda
litățile privind desfășurarea 
acestor consultări vor fi fi
xate cu prilejul reuniunii 
Consiliului Ministerial 
A.E.L.S.. care \a avea loc 
Geneva, in zilele de 14 și 15

Subcomisia pentru serviciile armate a Camerei Repre
zentanților și-a continuat audierile in legătură cu masa
crul comis Ia 16 martie 1968 de militarii americani in 
satul sud-vietnamez Song My. In ședința de vineri după- 
amiazâ a fost audiat generalul maior Samuel Koster, fost 
comandant al diviziei care a efectuat ..operațiuni de cură
țire*' in zona respectivă. El a fost acuzat de comisia 
anchetă a Pentagonului, condusă de generalul Peers, 
„neaplicarc a regulamentelor și sustragere di 
țiile pe care le 
oficiale a acestei acuzați

de 
de 

c_________ _ _ la obliga-
impunea funcția sa". In urma formulării 

ții. Koster a fost înlocuit din postul 
de comandant al Academiei militare din West Point, în 
care fusese numit după rechemarea din Vietnamul de sud.

ISTANBUL 25 (Agerpres). — 
Un nou cutremur de 
s-a produs vineri în 
Turciei. Potrivit primelor in
formații nu s-au înregistrat 
nici victime și nici pagube ma
teriale.

Acesta este al 27-lea cutre
mur produs în Turcia de la 
seismul înregistrat la 28 mar
tie și care a provocat moartea 
a peste 1 000 de persoane,

precum și pagube materiale im
portante.

Se relatează că unele locali
tăți unde ultimele cutremure 
au fost resimțite cu o inten
sitate mai mare au început să 
fie părăsite de locuitori. Prin
tre acestea se numără și satul 
Demirci, faimos pentru covoa
rele lucrate de locuitorii săi. 
Potrivit agenției U.P.I., Demi
rci a devenit aproape deșert.

SAIGON 25 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al 
Comandamentului militar al S.U.A. de la Saigon a anun
țat că în decurs de o singură săptămînă au fost doborîte 
36 de aparate de zbor americane, dintre care 27 de eli
coptere. Acest bilanț, care se referă la perioada 15—21 
aprilie, nu cuprinde numai pierderile din Vietnamul de 
sud, ci, după cum a afirmat purtătorul de 
din întreaga Indochină.

Potrivit statisticilor oficiale americane, 
rilor aviației S.U.A. în această regiune a 
ianuarie 1961 se ridică la 6 694 de aparate — 3 091 avioane 
și 3 603 elicoptere.

PORT OF SPAIN 25 (Ager
pres). — Situația tinde să se 
normalizeze în statul Trinidad- 
Tobago, anunță agențiile de 
presa. Primul ministru, Eric 
Williams, a declarat in fața Par
lamentului, convocat în sesiune 
extraordinara, că guvernul de
ține controlul în țară incă de 
la începerea manifestațiilor ini
țiate de către adeptii organiza
ției „Black Power".

Pe de altă parte, negocierile 
dintre răsculați și reprezentanții 
guvernului au fost reluate, du- 
,:ă ce intraseră în impas. Ras- 
culații cer însă în continuare 
acordarea unei amnistii genera
le.

întrunit în ședință de urgență, 
guvernul din Trinidad-Tobago, 
prezidat de premierul Eric Wil
liams, a adoptat importante mă
suri menite să ducă la norma
lizarea situației interne. Astfel, 
în funcția de comandant al for
țelor armate a fost numit co
lonelul Joffre Serretee, care a 
primit dispoziția de a lua mă
surile necesare pentru a restau
ra ordinea cu ajutorul trupelor 
rămase fidele guvernului.

A fost, de asemenea, consti
tuită o comisie de anchetă care 
să elucideze circumstanțele în 
care au avut loc recentele e-

BOGOTA 25 (Agerpres). - 
Președintele în funcțiune al 
Columbiei, Carlos Lleras Res
trepo. a anunțat vineri că o 
„a doua numărătoare a voturi
lor" exprimate în cadrul ale
gerilor prezidențiale ce au avut 
loc duminica trecută va fi fă
cută duminica aceasta sub su
pravegherea unei comisii for
mate din personalități civile. 
Holărîrea a fost luată ca ur
mare a acuzațiilor formulate 
dc candidatul partidului ,.A- 
lianța națională populară", fos
tul dictator Gustavo Rojas Pi
nilla, potrivit cărora rezultate-

venimente. Deși nu se mențio
nează oficial dacă s-a realizat 
un acord cu răsculații, comuni
catul difuzat cu acest prilej la
să să se întrevadă existența 
premiselor favorabile pentru so
luționarea crizei, cu toat 
rebelii mențin încă baza 
tară dc la Chaguramas. 
ceea ce privește prezența 
velor militare americane șț bri 
tanice, comunicatul Ț inforgjeî 
că gărzile de coastă au prii 
ordinul de a cere tuturor 
selor străine" retragerea Mincol 
de limita apelor teritoriale ale 
țării. n

le alegerilor care acordau vic
toria candidatului oficial, Misael 
Pastrana, ar fi fost fasificate.

Pe de altă parte, după cum 
informează corespondentul a- 
genției U.P.I., viața din capitala 
țării, după incidentele de luni 

'și marți, care au ’ 1 ’ '
instituirea ..stării 
le" și după eșecul 
de rebeliune de la 
litare Tolemeida și 
parc să-și reia cursul obișnuit, 
autoritățile declarîndu-se satis
făcute de a fi reușit să pună 
capăt „amenințărilor de subver
siune" din partea adepților lui 
Pinilla. Acesta din urmă conti
nuă să se afle la domiciliul său 
sub supravegherea forțelor ar
mate. Din surse oficiale s-a a- 
flat că aproape toți liderii din 
Bogota ai organizației „Alianța 
națională populară", din partea 
căreia a candidat Pinilla, 
fost arestați.

in ce-1 privește, cișligătorul 
alegerilor, candidatul oficial, 
Misael Pastrana Borrero, a de
clarat că, avînd în vedere nu
mărul mare de voturi obținut 
de principalul său rival, este 
gala să întrețină un dialog cu 
acesta „în cadrul prevăzut de 
constituție". Dc altfel, rezulta
tele încă incomplete ale alege
rilor pentru Congres indică fap
tul că adepții lui Pinilla ar fi 
obținut o treime din cele i 13 
locuri ale Senatului și din cele 
210 locuri ale Camerei deputa- 
ților. în perspectiva de a nu 
fi oblinut o majoritate de două 
treimi în Congres, cit ii va fl 
necesară pentru 'adoptarea ho- 
tărîrilor, candidatul oficial ia 
în considerare formarea unei 
coaliții cu cei doi candidați „in
dependenți", pentru ca inițiati
vele salo să nu fie blocate de 
reprezentanții partidului „Alian
ța națională populară".

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In Uniunea So- 
ică au început propunerile de candidați in 
■rea alegerilor pentru Sovietul Suprem al 
.S.S., care vor avea loc la 14 iunie.
•apă cum se știe, parlamentul sovietic este 
nat din Sovietul Uniunii și Sovietul Națio- 

ilităților. In Sovietul Uniunii, care are 767 
de deputați, se alege cîte un deputat pentru 
fiecare circumscripție electorală teritorială. In 
Sovietul Naționalităților, fiecare dintre cele 15

Evoluția evenimentelor din Cambodgia
HANOI 25. — Coresponden

tul \gerpres, Corneliu Vlad, 
l;. j-bile; In contextul actua- 

situații din Peninsula In
do.Iiiua, •■voL'ția evenimente- 
1 r I.'. Cainbogdia beneficiază 
în continuare de o atenție 
de - Irîfi. La m-'-i bine de o 
luni la instalarea sa, regi
mul Lon Noi — Sirik Matak 
int.mpină dificultăți ir. ce pri
vește menținerea calmului in
tern și exercitarea autorității 
sale asupra întregului teritoriu 
al țării. Trecind în revistă mă
surile adoptate !. 
după 18 martie, 
dc presă apreciază că ele sînt 
de natura să aducă prejudicii 
politicii tradiționale de pace, 
neutralitate și de apărare a in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a statului 
cambodgian.

„înfăptuind lovitura de stat 
împotriva șefului statului, No
rodom Sianuk. plasind țara sub 
star, de urgență, chemînd li
nei cilul in forțele de rezervă, 
mobilizînd armata și poliția, 
utilizlnd aviația și blindatele 
pentru a trage asupra popu-

Pnom Penh 
observatorii

lației, lăsind trupele america- 
no-saigoneze să bombardeze și 
să mitralieze teritoriul țării și 
lansînd operațiuni de curățire 
și de concentrare a populației 
în provinciile orientale, scrie 
ziarul „Nhan Dan", este clar că 
regimul Noi—Matak seamănă 
dezordinea și haosul în Cam
bodgia. El pune această țară 
în fața pericolului de a fi trans
formată intr-un al doilea Viet
nam de sud sau Laos.- Știrile 
provenind din Cambodgia ates
tă continuarea într-o serie de 
localități ale țării a unor ac
țiuni atiguvemamcntale, inclu
siv de rezistență armată față 
de actualele autorități. In dife
rite regiuni, printre care Chi 
Phu (provincia Svey Rieng) și 
Korek fprovinria _ ?
Cham) au fost instalate comi
tete locale provizorii ale Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei.

Presa din R.D. Vietnam, ana- 
lizind politica externă a actua
lului regim de la Pnom Peni), 
remarcă o serie de mutații în 
poziția sa față de problemele 
Asiei de sud-est, față de pro-

Kompong

blema Vietnamului, îndeosebi 
în ce privește raporturile cu 
regimul saigonez. Sînt citate o 
serie de cazuri relatate de co
respondenții occidentali afla|i 
la Pnom Penh în care autori
tățile cambodgiene și-au dat a- 
sentimentul pentru ca trupe 
saigoneze să pătrundă pe teri
toriul cambodgian. într-un re
cent comentariu, agenția Eli
berarea atrăgea atenția în mod 
serios și făcea responsabile au
toritățile de la Pnom Penh pen
tru „operațiunile purtate la 
frontiera cambodgiano — sud- 
vietnameză cu participarea a 
numeroase batalioane și deta
șamente americano-saigoneze in
filtrate adine în teritoriul cam
bodgian, acțiuni soldate cu 
pierderi de vieți omenești și 
bunuri materiale în rîndul 
populațiilor khmeră și vietna
meză din regiunile de frontie
ră11. Opinia publică 
manifestă in același timp 
preocupare deosebită fală 
situația celor peste 500 000 
vietnamezi care trăiesc 
Cambodgia. Ziarul .Nhan 
amintea de curind că persecuta-

vietnameză 
o 

de 
de 
în 

Dan“

rea populației cambodgiene de 
origine vietnameza de către for
țele reacționare a început încă 
de la 11 martie și s-a transfor
mat într-o adevărată campanie, 
ajungîndu-sc la arestarea și in
ternarea a mii de persoane in 
lagăre de concentrare, pină ld 
masacrarea acesteia. într-o de
clarație oficială, guvernul R.D. 
Vietnam arăta la 10 aprilie că 
in localitatea Prasaat au fost 
uciși peste 100 dc vietnamezi 
care trăiesc în Cambodgia și 
alti 200 au fost răniți, iar la 
16 aprilie, la Takep au f- fost 
uciși alti aproximativ 100. In 
zilele următoare dțn Cambod
gia au provenit noi știri despre 
declanșarea altar acțiuni în
dreptate împotriva populației 
cambodgiene de origine viet
nameză. care au provocat sute 
de victime. Guvernul R.D. Viet
nam, se arată în declarația o- 
ficială dc la 18 aprilie, cerc in 
mod hotărit ca actuala admi
nistrație de la Pnom Penh să 
pună capăt imediat tuturor ac
telor dc masacrare și discrimi
nare fa|ă de populația cam
bodgiana de origine vietname
ză.

Ministrul economiei și co
merțului exterior al Republi
cii Arabe Unite, Hassan Ab
bas Zaki, a prezentat în ca
drul unei ședințe a C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe un 
raport în care se subliniază 
că, in ciuda greutăților lega
te de război, viața economică 
în R.A.U. și-a continuat rit
mul ascendent ca urmare a 
mobilizării întregului potențial 
al țarii. In exercițiul finan
ciar 1968—1969 a spus Abbas 
Zaki, balanța de plăți a R.A.U. 
a fost activă. Exportul a cres
cut cu 24 la sută și a acope
rit în întregime toate chel
tuielile legate do import. In 
urmă cu doi ani valoarea glo
bală a exporturilor R.A.U. 
reprezenta doar 75 la sută din 
sumele necesare acoperirii 
cheltuielilor de import. Aceste 
succese, a declarat ministrul 
economiei și comerțului er

au fost obținute da- 
’ - ■ cu

terior, . __
torită caloborării R.A.U. 
alto țări arabe, precum si 
datorită ajutorului primit din 
partea statelor socialiste. Pe 
viitor aceste tendințe se vor 
dezvolta, punîndu-se accentul 
pe consolidarea colaborării cu 
tarile arabe vecine — cu Su
danul și Libia — și pe ex
tinderea relațiilor R.A.U. cu 
țările socialiste.

1

In această zonă rarefiată șl 
pură, pe coasta sudică a Hi
malaiei se înaltă pe verticală 
micul stat al Nepalului, stri
vit între munte și cer. Se 
spune că această fără c un 
fel de scară gigantică spre 
acoperișul lumii ■, suprafața 
ei nu depășește 111000 km2 
dar. dacă pliurile scoarței 
terestre ar putea li „netezite", 
Nepalul dilatat ar li mai vast 
deed India sau Statele Unite. 
Imensitatea Nepalului se în
tinde pe verticală. De la nord 
la sud. de la frontiera India
nă pină la cea cu Tibetul, 
se poale ajunge cu avionul in 
zece minute. Dar in secolul 
al Vll-lea, primului pelerin 
care s-a încumetat să înfrun
te bariera de munți i-au tre
buit zece ani pentru a stră
bate aceeași distantă.

Situat la o altitudine de 
1400 m. orașul Katmandu, 
capitala tării, își năucește vi
zitatorii cu beția rareliată a 
înălțimilor sale. Abia coboril 
din avion, străinul e biciuit par
că de o nemaiinlilnilă poftă dc 
viată, ca și cum s-ar scălda 
înlr-o mare de fericire co
pleșitoare și pură. O exaltare 
ciudată și nepăminteană, e- 
fectul concentrat al așa-nu- 
milei belii a înălțimilor, un ve
ritabil drog al Nepalului care, 
din păcate, nu se poale nici 
exporta nici aduna în pilule, 
ca să poli lua. aiurea fiind, 
o doză sau două de optimism.

Dincolo de această euforie, 
capitala nepaleză se înfăți
șează ca un oraș al contras
telor și nu pufini au fost vi
zitatorii care, cel puțin din 
punctul lor de vedete, au re
gretat apariția noilor blocuri 
solide șl impunătoare. dar 
grosolane pe lingă vechile 
porii și balcoane dantelate in 
lemn, a luminii electrice care 
deforma indiferentă minuna
tele lemnle.

Nepalul este iără îndoială, 
tara cea mai bogată in 
El are o populație de 70 
lioane de locuitori si 33 
lioane de zei.

Ganeca, cu capul de ele
fant. zeul obstacolelor care 
incarnează echilibrul intre 
materie și spirit, reunind in 
ființa lui credință sau liber
tate și teamă, Khali. zeița 
mortii. Amithaba, zeul com
pasiunii, Nayanara Viclinou. 
zeul infinitului. Statuia sa e 
depusă pe un pat de șerpi 
încolăciți intr-un bazin pă
trat din piatră cenușie. Gi
gantic și indiferent, zeul par
că doarme, așteplind cea de-a 
zecea reincarnare. „în acea 
zi, cobra cu o mie de capete 
va slobozi focul pentru a în
ghiți lumea. Iar regele ac
tual al Nepalului, Mahen
dra, nu are voie să vină ni
ciodată în apropierea bazinu
lui. Regele reprezintă el în
suși o reîncarnare a lui Vi
chnou și ar muri în clipa în 
care in apa clară a bazinului 
imaginea s-ar suprapune pes
te cea a zeului pietrificat".

Nepalul c saturat de legen
de. Din cei 33 milioane de 
zei, fiecare își are istoria iui, 
dorințele lui, credințele lui. 
Iar populafia, izolată de res
tul lumii sute și sule de ani. 
trăiește ca într-un mediu fi
resc și indispensabil în aceas
tă lume îmbibată de mituri, 
unde fiecare gest capătă sem
nificația unui ritual.

Alături de verticală, zeul 
sau miturile, in general, con
stituie cea de-a doua dimen
siune a tării, conferindu-i o 
uimitoare stabilitate printre 
generalii și secole.

de zbuciumată istorie, în care 
perioadele senine, marcate dc 
un nestăvilit avinl al culturii 
precedau sau erau succedate 
de timpuri Inși abile șl tul
buri, accelerate o dată cu cel 
de-al XlX-lea secol, clnd tara 
este Inclusă sub formă de 
protectorat în sistemul anglo- 
indian (1313) și clnd puterea 
e acaparată de marii leudali 
ai familiei Rana care institute 
un regim de adevărată te
roare. Cu 19 ani in urmă, în 
februarie 1931, o 
mișcare populară
insă această dinastie șl în 
istoria milenară a tării se 
inaugurează o epocă nouă 
care-l conferă omului valori 
încă nebănuile , pină atunci 
în (ara de la mijlocul norilor. 
Desigur, e încă o perioadă 
a începuturilor, clnd Nepalul 
continuă să fie considerat o 
Iară subdezvoltată. Ocupația 
de bază a populației este a- 
gricultura practicată adesea 
la un nivel rudimentar. In 
plus, supraiafa culllvabilâ 
este extrem de restrînsă, in 
vreme ce densitatea popu
lației in zonele de cultură 
bute aici toate 
Creșterea vitelor 
dezvoltarea unui șeplel .. 
prapopulal" de vacile consi
derate sacre. Cine rănește 
vreuna, chiar involuntar, este 
închis pe viată ■, cine o uci
de e condamnat la moarte. 
Calea ferată — 100 km, cea 
rutieră — 1 440 km. Igiena — 
un pal de spital la 10 000 de 
persoane. Durata medie de 
viafă — 20 de ani. Analfa
betismul — 05 la sulă din 
populația tării.

Dar pe fondul 
blou sumbru au 
ultimii ani, să 
primele semnale . ... . __
înspre nord-vestul capitalei a 
fost construit un complex 
industrial, beneficiind de uti
laje moderne

tn orașul Lai li pura a fost 
creat un complex similar: > 
tipografie, o fabrică de mo
bilă, una de încălțăminte și 
cileva ateliere mecanice.

Nepalul începe să-și scu
ture de pe umeri povara mi
leniilor de istorie, lăsîndu-se 
cuprins de ..... .
In numeroase regiuni ale tă
rii au fost descinse șantiere 
A lost dală in folosință o 
șosea care leagă (ara de ca
lea ferată Raxaul, din India. 
Primii 1000 de km ai unui 
uriaș sistem asiatic de comu
nicații care va lega in final 
Turcia de Singapore au fost 
dati in exploatare, tn 1956, 
Nepalul dispunea de 250 km 
de șosele rezistente la condi
țiile climatice deosebit de 
grele ale acestei țări; în 
1965 existau 920 km. iar pină 
la sfirșilul anului 1970 vor li 
dafi în funcțiune încă 900 

unui sistem 
este vitală 

(ară spinte- 
uriasi, lipsa

km. Realizarea 
de comunicații 
pentru această 
cală de munți 
căilor de acces constituind un 
serios impediment pentru dez
voltarea ei economică.

Concomitent cu accentua
rea maximă a dezvoltării e- 
conomice, considerată obiec
tivul nr. 1 al tării, Nepalul 
pe plan extern, depune efor
turi in direefia realizării pă
cii internaționale, a stabilirii 
unui climat de destindere în 
regiunea din care face parte 
și pentru asigurarea unor 
condiții favorabile dezvoltă
rii colaborării internaționale, 
a comerțului și a relațiilor e- 
conomicc. după cum a men
ționat înlr-o declarație re
centă regele Mahendra. Căci 
dincolo de istoria și legen
dele sale, tara de la mijlocul 
norilor tinde să se integreze 
treptat in atmosfera plină de 
prefaceri a celui de-al XX- 
lea secol, o lume mai pro- 
zaică poate și fără atributele 
miraculoase ale „o mie și una 
de nopți", dar infinit mai pal
pabilă și mai tulburătoare 
decil milioanele de mituri 
care au precedat-o.

republicii unionale deține un număr egal de 
mandate (32). De asemenea. în Sovietul Națio
nalităților î?i trimit reprezentanți aleși și re
publicile, regiunile și ținuturile naționale auto
nome. In acest fel. in Sovietul Naționalităților 
vor fi aleși 750 de deputați.

La 24 aprilie, in circumscripția electorală 
Bauman din Moscova, a fost propusă candida
tura de deputat in Sovietul Uniunii a lui L. 
Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Ottinger, membru@ Richard .
al Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. a declarat in cadrul li
nei conferințe de presă c 
proximativ 30 000 de soldați a- 
mericani iau parte la operațiu
nile militare din Laos. OttingeF 
este candidat al Partidului de
mocrat in alegerile din noiem
brie pentru Senat. El a arătat 
că va cere deschiderea unei an
chete în Congres în legătură 
cu implicarea trupelor ameri
cane în luptele din Laos.

Ottinger a apreciat că avia
ția americană efectuează zilnic 
900 de raiduri deasupra Lao- 
sului și pierde în timp de o 
lună aproximativ 20 de avioa
ne.

a-

• In Uniunea Sovietică a 
fost lansat la 24 aprilie sate
litul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-335", la bordul căruia 
este instalat aparataj științific 
destinat continuării cercetărilor 
in spațiul cosmic.

• La Ulan Bator a sosit in- 
tr-o vizită oficială o delegație 
de partid și guvernamentală 
cubaneză. Delegația este con
dusă de Raul Castro, membru 
al Biroului Politic, al doilea se
cretar al C.C, al P.C. din Cu
ba, vicepremier și ministru al 
forțelor armate ale Cubei.

Partidul unionist din Ir
landa dc nord și-a reafirmat, cu 
prilejul congresului sau anual, 
încrederea in primul ministru 
Chichester Clark, respingînd, cu 
o majoritate de 74 de voturi, o 
rezoluție a aripii extremiste de 
dreapta care dezavua politica 
acestuia. în cuvintarea rostită 
la congres, Chichester Clark s-a 
pronunțat împotriva propuneri
lor care cereau să fie adoptată 
o declarație unilaterală de in
dependență a Irlandei de nord.

® Comitetul Central al Fron 
tului Național de Eliberare d 
Vietnamul de sud 
citații o declarație 
damna masacrele 
rîndul populației 
de origine vietnameza, 
rația cere încetarea i 
a campaniei de teroare și 
terminare a cetățenilor cambo< 
gieni de origine 
eliberarea 
reținute și lichidarea lagărelor 
do concentrare.

a dat publ 
in care coi 
comise 

cambodqiei 
. Deck 
imediat 

vietnamez 
tuturor persoanelor

• Agențiile de presă infor
mează că în Pakistanul occiden
tal au avut loc în ultimele 24 
de ore mari manifestații de 
protest împotriva integrării fos
tului stat Bahawalpur în noua 
provincie Pendjab. La Bahawal
pur, informează agenția France 
Presse, au avut loc mari ma
nifestații la care au participat 
aproximativ 40 000 de persoane. 
Poliția a deschis focul hnpotvi- 
va demonstranții >r. omorlnrl 12 
persoane și rănind alte 21.

© Adjuncții ambasadorilor 
la O.N.U. ai U.R.S.S.. Franței. 
Marii Britanii și S.U.A. au 
avut o nouă intilnire vineri, la 
reprezentanța Uniunii Sovieti
ce, pentru a pune la punct 
memorandumul asupra rezul
tatelor reuniunilor anterioare 
„în patru" cu privire la Orien
tul Apropiat.

Cea de-a 33-a Convenție 
ordinară a Partidului Socia
list din Japonia, întrunită 
după infrîngerea suferită de 
Partidul socialist în alegerile 
parlamentare din lecembi ie 
anul trecut (partidul a pier
dut 44 de mandate in Ca
mera Inferioară a Dietei), și-a 
încheiat lucrările la Tokio
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