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Cu optimism și încredere nețărmurită în politica partidului,

in viitorul luminos al patriei, oamenii muncii au sărbătorit
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Cu bucuria marilor împliniri socialiste, întâmpinând 
optimist viitorul, poporul nostru a adus omagiul său fierbinte 
zilei de 1 Mai. simbol al înfrățirii și solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, al luptei pentru libertate, pace 
și progres social in întreaga lume.

Sărbătorită pentru prima oară in istorie acum opt de
cenii. ziua de 1 Mai întrunește in acest an și o semnificație 
jubiliară. Clasa noastră muncitoare, care a sărbătorit această 
zi încă acum 80 de ani. are mîndria de a se număra prin
tre primele detașamente proletare din lume ce au înscris 
in calendarul marilor sărbători ale muncitorimii interna
ționale ziua solidarității, ziua de luptă a tuturor celor ce 
muncesc.

In această zi, care deschide anotimpul florilor, al re
înnoirii naturii, oamenii muncii din țara noastră au de
monstrat in frunte eu drapelele roșii și tricolore ale parti
dului și patriei, dind glas din nou impresionantei unități 
a întregului nostru popor în jurul partidului, încrederii dc 
nestrămutat în politica sa înțeleaptă, hotăririi de a înfăptui 
mărețul program de dezvoltare națională stabilit dc Con
gresul al X-lea al partidului.

X_____________________ ________________ J

Zorii zilei de 1 Mai au găsit 
Valea Jiului împodobită sărbă
torește, cu faldurile roșii și 
tricolore larg desiășurale, cu 
ramurile arborilor proaspăt în
verzite. In polida cerului plum
buriu, a ploii ce a căzut fără 
contenire, arterele Petroșaniu- 
lui erau dominate de coloanele 
de oameni, de Hori, de vioi
ciune.

Aidoma fiecărui Întîi Mai li
ber din ultimii 25 de ani, săr
bătoarea oamenilor muncii de 
pretutindeni a chemat la festi
vitatea prilejuită mineri șl 
constructori, mctalurgișli și e- 
nergelicicni, tineri și virstmei, 
femei și bărbați, oameni 
toate unitățile economice 
instituțiile social-culturale 
Văii Jiului, oameni care 
energia, inteligența și pasiunea 
lor făuresc ftumusețea și pu
terea României socialiste.

Din centrul orașului — dat 
fiind condițiile nefavorabile 
pentru demonstrația tradițională 
a oamenilor muncii — mulțimea 
s-a revărsat sn-e Casa de cul
tură. Marea sală a acestui mo-

din 
și 

ale 
prin

cultură a devenii 
fiind dominată

dern lăcaș de 
neîncăpăloarc 
de atmosfera sărbătorească.

Ora 9. La masa prezidiului, 
îmbrăcată in purpură pe care 
scria tradiționala urare „TRĂ
IASCĂ 1 MAI, ZIUA SOLIDA
RITĂȚII INTERNAȚIONALE A 
CELOR CE MUNCESC. ZIUA 
FRĂȚIEI MUNCITORILOR DE 
PRETUTINDENI /“ au luat loc 
tovarășii Clement Negrul, prim 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, președintele Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal, Gheorghe 
Furdui, Glieorghe Feiei, Ionel 
Cazan, secretari ai Comitetului 
municipal dc partid, loan Ghi- 
neu, șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal de 
partid, Wilhelm Neag, prim-șe- 
crelar al Comitetului orășenesc 
de partid Lupeni, Petru Barbu, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Vulcan, loan 
Rădulescu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de par
tid Pelrila, Traian Blaj, prim- 
vicepreșcdinlc al Comitetului 
executiv al Consiliului popula

Gavrilă David, pre- 
Consiliului municipal

municipal, 
ședințele 
al sindicalelor, Gheorghe Săcă- 
luș, prim-secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C., Maria 
Brămișteanu, președinta Comite
tului municipal al ‘ 
ing. Petru Roman, 
neral al Centralei 
Pelroșapi, dr. ing. , 
Popa, rectorul Institutului de 
mine, prof. ing. Ilie Constanți- 
ncscu prorector al I.M.P., l':" 
tor Bădău, inspector școlar 
tru municipiul Petroșani. 
Colo}, membru de partid 
ilegalitate.

Mitingul oamenilor muncii 
din municipiu consacrat zilei 
de 1 Mai a fost deschis de lo- 
\ arășul Gavrila David, preșe
dintele Consiliului municipal al 
sindicatelor.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvintul tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid.

Expunerea a lost subliniată 
in repetate rînduri cu ovalii. 
Asistența a scandat cu entu- 
iasm pentru partid, conducă-

ie meilor, dr. 
director, ge- 

cărbunelui 
prof. Aron

VÎC-
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torul încercat al națiunii noas
tre socialiste, exprimindu-și ho- 
tărlrea de a înfăptui neabătut 
politica partidului, ale cărei 
prevederi corespund intrulotul 
intereselor vitale ale 'întregu
lui popor. Ca o expresie a una
nimei adeziuni a maselor la 
politica partidului, in maica 
sală au răsunat puternic inflă- 
curatele chemări: „Trăiască uni
tatea întregului popor in jurul 
partidului", „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale". In cadrul entuziasmu
lui general, un grup de pionieri 
a oferit prezidiului buchete de 
flori — semn al dragostei și 
încrederii tinerei generalii in 
partid, sub îndrumarea căruia 
poporul român își făurește un 
viitor însorit.

Mitingul a tost 'încheiat cu 
acordurile solemne ale Inter
naționalei, imn de luptă al mun
citorilor de pretutindeni. După 
miting a urmat un program ar
tistic închina! sărbătorii mun
cii susținut de formațiile artis
tice de amatori din municipiu.

îngrijorare de apariția unor noi 
elemente dc încordare in regiu
nea Asiei dc sud-est. Războiul 
din Vietnam, dus împotriva po
porului vietnamez nu a luat 
încă sfîrșit. In Cambodgia a 
fost înfăptuită o lovitură de 
stat reacționară. Trupe saigo- 
neze, sprijinite dc aviația Sta
telor Unite au pătruns pe te
ritoriul acestei țări. Populația 
civilă este supusă terorii și 
masacrelor. In Laos se intensi
fică acțiunile militare ameri
cane împotriva forțelor patrio
tice.

Toate acestea creează noi pe
ricole atit pentru situația din 
Asia dc sud-est. cit și pentru 
pacea lumii, aduc prejudicii 
popoarelor din această parte a 
lumii în lupta lor pentru a- 
părarea libertății și independen
ței. pentru dezvoltarea econo
mică și socială do sine stătă
toare.

Republica Socialistă România 
urmărește cu simpatie și se 
pronunță neabătut in sprijinul 
juntei nopoarelor pentru elibe
rarea de sub dominația impe
rialistă. pentru cucerirea și a-

varea dreptului lor inalienabil 
și in prescriptibil dc a-șî ho
tărî singure soarta.

Guvernul Republicii Socialiste 
România a luat cunoștință cu 
satisfacție de întrunirea confe
rinței la nivel înalt a popoa
relor din Indochina, la care au 
participat : delegația poporului 
cambodgian, condusă de Noro
dom Sianuk șeful statului 
Cambodgia. președintele Fron
tului Național Unit: delegația 
poporului laoțian, condusă de 
prințul Sufanuvong, președin
tele Frontului Patriotic din 
Laos; delegația poporului Repu
blicii Vietnamului de sud. con
dusă do Nguyen Huu Tho. pre
ședintele Prezidiului C.C. d 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, pre
ședinte al Consiliului Consulta
tiv al Republicii Vietnamului 
de sud; delegația poporului Re
publicii Democrate Vietnam, 
condusă dc Fam Van Dong. șe
ful guvernului Republicii De
mocrate Vietnam.

Guvernul român îsi exprimă

(Continuare în pap. a 4-a)

de la Deva
Dcva, orașul multisecular 

dv ia poalele cetalii, a cunos
cut — din faptul zilei — (ăstui 
sărbătorii muncii. Coloane de 
mii și mii de constructori, mi
neri, energeticieni. oameni ai 
muncii din toate întreprinderile 
și instituțiile municipiului, te- 
ro\ iari de la Simeria, conver
geau spre moderna magistrală 
dr. Petru Groza, unde era insta
lată tribuna oficială.

..Ora 9. In tribuna oficială 
iau loc tovarășii Ioachini Moga. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
președinte al Consiliului popular 
județean, Aurel Bulgărea. Ștefan 
Almășan. David Lazăr. Aron 
Colcer — secretari ai Comite
tului județean de partid, Vi- 
chenle Bălan, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, 
Gheorghe Călinescu, loan Sirbu, 
șefi de secții la Comitetul jude
țean de partid, Viorel Faur, 
Elena Borza. Aurel Nistor, Ni- 
colae Andronache, membri și 
membri supleanti ai Biroului 
Comitetului județean de partid, 
Sabin Boticiu, Petru Bota, Mir
cea Ramba, vicepreședinți al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean, condu
cători de întreprinderi, institu
ții si organizații de masă ju
dețene, municipale, fruntași în 
producție.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul loan Ardeleanu. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Deva al P.C.R.

A vorbit apoi despre semni
ficația zilei de 1 Mai tov. Brîn- 
coveanu Pogea, președintele 
Consiliului județean al sindica
telor.

...începe demonstrația. Prin 
fata tribunei trec formații ale 
gărzilor patriotice, urmate de 
detașamente de pregătire pen
tru apărarea patriei ale tinere
tului.

...Magistrala se transformă, 
pentru multe minute, intr-o pa
radă a pionierilor și elevilor — 
un fluviu viu al acelora care 
vor duce mai departe ștafeta 
construcției socialismului și co
munismului. Prin flori, prin 
note bune la învățătură și con
duită. prin zîmbetele lor gin
gașe cei 76 000 de pionieri 
și rîevi din județ - din care 
aproape 10 000 învață in șco
lile municipiului — aduc astăzi 
prinosul lor de recunoștință 
fierbinte partidului.

.. Dinspre cetate își fac apa
riția coloanele de oameni ai 
muncii. Și la Deva, ca și în Va
lea fiului, constituie deja o tra
diție -ca in fruntea coloanei dc 
oameni ai 
minerii.

Urmează 
ioane ale ----- ------ —
anii socialismului, orașul i 
ser' le de existentă, la fel 
întregul județ, a cunoscut 
mare efort constructiv.

Tot ce e* mai frumos, 
de prestigiu — cartiere, j 
întreprinderi, instituții — 
fost durate în ultimii ani. 
1970 aproape 40% din t' 
investițiilor L.2__ 
culturale și edilitar-gospodărești 
alocate județului Hunedoara se 
materializează aici : in marea 
termocentrală de pe Mureș, care 
va transforma în miliarde de 
kilowați ore energic electrică 
cărbunele din Valea Jiului, în

muncii să defileze

apoi imensele co- 
constructorilor In 

' cu 7
I ca 

un

mai 
piele. 

- au 
In 

totalul 
industriale. soHal-

noi . capacități productive 
tru industrie și agricultură, 
noul cartier de locuințe D< 
in spații școlare.

Pe șantierul termocentralei 
s-a realizat deja 40% din pla
nul anual de construcții. iar 
lucrările de montaj au ajuns 
la un asemenea stadiu care dă 
garanția respectării cu 
zitale 
pune în funcțiune grupi 
getic nr. 2 de 210 MW cu zece 
zile inai devreme. Eforturile a- 
cestui harnic și talentat colec
tiv se desfășoară la cotele cele 
mai înalte cunoscute în ener
getica românească : zilnic se 
incorporează în construcții, 
agregate și instalații valori de 
peste 2 milioane lei, iar pasul 
de punere in funcțiune a noilor 
grupuri (fiecare cu o producție 
egală cu cea a României din 
1938). este de numai 6 luni ! Și 
oamenii, multi dintre ej cres
cuți la școala Paroșeniului. au 
hotărît să mai scurteze și aceste 
termene !

...Urmează constructorii de pe 
șantierele trustului local de 
construcții, proiectantii de la 
D.S.A.P.C., muncitori, ingineri 
și tehnicieni diD noile și moder
nele întreprinderi de materiale 
de construcții de pe platforma 
industrială din partea de sud 
a municipiului. In acest an co
lectivele din cadrul T.L.C. au 
dat în folosință peste 800 apar
tamente în județ. Șantierul de 
construcții nr. 1 din Deva a 
depășit cu 200% planul de pre
dări de apartamente.

...In uniformele lor sobre, de
monstrează ceferiștii din marele 
complex feroviar Simeria. Prin 
cifrele pe care le-au Înscris 
pe grafice completează reali
zările cu care oamenii muncii 
de pe meleagurile hunedorene 
cinstesc cel de-al 25-lea întîi 
Mai liber. Se simte cind trec 
prin fața tribunei disciplina 
proprie feroviarului, demnitatea 
lui, răspunderea fată de tradi
țiile glorioase ale acestui deta
șament al clasei noastre mun
citoare.

Prin fata tribunei trec coloa
ne din unitățile economice ale 
Consiliului popular județean, 
din cooperația de consum și cea 
meșteșugărească, din așezămin- 
tele de sănătate, din comerț...

Trăim freamătul coloanelor, 
oamenilor muncii din munici
piul Deva, sărbătorescul și sem
nificația a ceea ce ele poartă 
de I Mai 1970: flori, mii de 
flori, sute de portrete, ale con
ducătorilor iubiți ai partidului 
și statului nostru, drapele roșii 
și tricolore. Din toate coloanele 
se desprinde la unisbn, din lo
zincile. scrise sau cele scandate 
atașamentul nețărmurit față de 
Partidul Comunist Român, ho- 
tărirea de a infăptui neabătut, 
cu o înaltă responsabilitate 
sarcinile trasate de Congresul 
al X-lea al partidului, deplina 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. Ei îsi manifestă totodată 
solidaritatea cu oamenii mun
cii de pretutindeni in lupta 
pentru pace și progres, le este 
scumpă cauza întăririi unității 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Sub acest semn manifestează 
oamenii muncii din oralul de 
reședință in ziua de 1 Mai.

rjquro- 
angajamentului de a 

iul ener-

I

Aspect din (impui mitingului de la Casa de cultură din Petroșani

Sărbătorim astăzi ziua de 1 
Mai, ziua solidarității interna
ționale a oamenilor muncii, ma
nifestare tradițională a vigorii 
și capacității de însuflețire a 
maselor, a încrederii lor in po
sibilitățile reale de transforma
re a societății, în pacea și pro
gresul omenirii, a spus vorbi
torul. Această mare sărbătoare 
este intimpinată de poporul 
nostru cu mari împliniri în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cu acea 
forță de înnoire permanentă 
pe care o generează încrederea 
națiunii în conducătorul ei în
cercat — Partidul Comunist Ro
mân.

Bilanțul strălucit al acestor 
împliniri reflectă dezvoltarea 
rapidă și armonioasă a forțe
lor de producție, înfăptuirea 
unei reale și depline democra
ții, asigurarea tuturor condiții
lor pentru realizarea plenară a 
personalității umane și atrage
rea permanentă a maselor 
populare la elaborarea și apli
carea in viață a politicii inter
ne și externe a țării.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român prinde viață, 
prin munca însuflețită a între
gului popor, vastul program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului pentru perfecțio
narea continuă a activității e- 
conomice și sociale, pentru ri
dicarea națiunii noastre socia
liste pe noi culmi ale progre
sului și civilizației. In anii con
strucției socialiste poporul nos
tru, condus de partid, u obți
nut succese remarcabile in dez
voltarea industriei și agricultu
rii, in înflorirea științei și cul
turii, in ridicarea bunăstării 
sale materiale și spirituale. E- 
conomia noastră națională cu
noaște o permanentă și puter
nică dezvoltare. Concretizând a- 
cest lucru, puf in ar H că Ro
mânia dispune astăzi de o e-

conomie unitară și viguroasă 
in cadrul căreia industria se 
afirmă tot mai mult ca ramu
ră hotărâtoare, dind peste 60 
la Sută din producția globală. 
Producția industriei noastre este 
astăzi de peste 15 ori mai ma
re decît in anul 1938, iar in ul
timele cincinale ritmul de creș
tere a producției industriale a 
fost de peste 13 la sută în me
die anual. Ca urmare a creș
terii continue a puterii econo
mice a patriei, a valorificării 
superioare a resurselor mate
riale și spirituale ale țării s-au 
obținut succese însemnate în 
ridicarea nivelului de viață al 
poporului — obiectiv de bază 
al politicii partidului nostru. 
Succesele obținute în creșterea 
producției de bunuri materiale, 
în dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre socialiste și 
creșterea, pe această bază, a a- 
vuțieî naționale, au permis 
partidului și guvernului să ge
neralizeze noul sistem de sa
larizare și majorare a salarii
lor la nivelul întregii econo
mii, oamenii muncii primind 
în 1970 un plus de 11,2 mili
arde lei.

Mergând pe linia aplicării tot 
mai ferme in viața noastră so
cială a principiilor echității 
socialiste, recenta hotărâre a 
Corn.telului Executiv al Comi
tetului Central al 
Consiliului de Stat 
siliuluj de Miniștri 
la majorarea unor 
rifarc. reducerea și 
impozitelor pe salarii și alte 
venituri, prevede ca începând 
de la 1 Mai a. c. salariul ta
rifar minim pe economie să se 
stabilească la 800 lei lunar.

In contextul efortului colec
tiv al întregii națiuni îndreptat 
spre realizarea mărețelor sar
cini trasate de Congresul al 
X-lea al partidului, se înca
drează și județul Hunedoara.

r.C.K,. a 
și a Con- 
cu privire 
salarii ta- 
reașezarea

Realizând în I960. 5,7 la sută 
din valoarea producției globale 
industriale :fi țării, județul nos
tru ocupă locul 3 pe țară, iar în 
ceea .ce privește producția de 
fontă, oțel, laminate, cărbune 
și minereuri de fier, precum 
și salariul mediu lunar pe sa
lariat — locul întîi; la produc
ția de energie electrică locul 
doi, iar în privința gradului 
de urbanizare — locul trei. La 
aceste realizări oamenii mun
cii din Valea Jiului, sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, și-au adus o 
contribuție de scamă. Astfel, 
pe primul trimestru din acest 
an, la nivelul 
productivitatea muncii 
realizată 
la sută, 
dută și 
de 100,6 
lizate economii __ __
cost și beneficii peste plan în 
valoare de 16,5 și, respectiv, 
9 milioane lei. Minerii au ex
tras 41 000 tone cărbune net 
peste plan, energcticienii au 
furnizat economiei naționale 
peste 500 milioane kWh ener
gie electrică, iar filatorii de la 
„Viscoza“ Lupeni au __ .
500 kg fire- și fibre sintetice 
peste plan. Rezultate bune în 
activitatea economică au obți
nut și colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la pre- 
parații, construcții industriale 
și social-cuHurale. transporturi, 
unitatea de exploatare a lem
nului, comerț și deservire a 
populației. I

Subliniem preocuparea cres- 
cindă a corpului didactic in di
recția îmbunătățirii procesului 
instructiv-educaliv în școlile 
de toate gradele din munici
piul nostru, contribuția sa me
reu mai eficientă la educarea 
și formarea, tinerei generații. 
Apreciem, de asemenea, munca

popu- 
rezul- 
acest

inflo-

municipiului, 
a fost 

in< proporție de 102,2 
producția marfă vîn- 
incasată în proporție 
la sută, au fost rea

la prețul de

plină de răspundere a persona
lului medico-sanitar îndreptată 
spre asigurarea sănătății 
lației din Valea Jiului, 
latele bune obținute în 
domeniu.

Un aport însemnat la
rirea permanentă a vieții spi
rituale în localitățile Văii Jiu
lui l-au adus activiștii și lu
crătorii din domeniul muncii 
științifice, artei și culturii.

Pentru munca entuziastă și 
hotărîtă depusă în scopul rea
lizării politicii științifice a 
partidului, pentru prosperitatea 
continuă a națiunii noastre so
cialiste, vă rog să-mi îngăduiți 
ca în numele Comitetului mu
nicipal de partid și al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular municipal Petroșani să 
vă felicit pe dv„ pe toți cei ce 
muncesc în Valea Jiului și să 
vă doresc dv. și familiilor dv., 
sănătate, fericire și mult spor 
in munca nobilă ce o desfășu-

(Continuare în pag. a 3-a)

Impreună cu toți oamenii 
uncii din întreprinderile și 

instituțiile din întreaga noastră 
«patrie. salariații din toate sec
toarele de activitate din muni
cipiul nostru au primit cu viu 
interes și deplină satisfacție 
Holărîrea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al P.C.R. 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri cu privire 
la majorarea unor salirii tari
fare. reducerea și reașezarea 
impozitului pe salarii și alte 
venituri. Holărîrea exprima 
încă o dală grija partidului șl 
statului față cîe om, față de ri
dicarea continuă a nivelului de 
viață al poporului. Sporirea ve
nitului național, rezultat al 
depășirii prevederilor actualu
lui cincinal în toate ramurile 
economice, a creat condiții fa
vorabile atit pentru creșterea 
fondului de acumulare cit sl a 
fondului de consum, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual ai oa
menilor muncii. Noile măsuri 
exprimă preocuparea și grija con
secventă a partidului și statului 
nostru pentru înfăptuirea pre
vederilor cuprinse în programul 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., -- ‘ .............. *
căruia 
ocupa 
pentru 
teriale și spirituale a 
oamenilor ____ 22, 2__ ,______
repartiției bunurilor produse ne 
societate în spiritul dreptății 
si echității sociale. Așa cum se 
subliniază în textul Hctărîrii, 
analiza corelației create intre sa
lariile diferitelor categorii de an
gajați, pe baza generalizării nou- 
lui sistem de salarizare, a re
levat posibilitatea urcării limi
tei de bază a salariului tarifar 
la 800 lei lunar, ceea ce repre
zintă o creștere de 14,3 la sută 
față de salariul minim de 700 
lei stabilit în august 1967. îm
preună cu majorarea salariilor 
tarifare de pînă la 1 200 lei 
lunar, această măsură este me
nită să asigure o mai justă 
aplicare a principiului. socialist 
de retribuție.

în același spirit de dreptate 
și echitate socială, se înscrie 
și îmbunătățirea sistemului de 
așezare a impozitului pe sala
rii, pe baza principiului pro- 
gresivității în raport cu veni
turile realizate. Ce creează ast
fel condiții pentru o mai justă 
diferențiere a impozitului, în 
raport cu mărirea și condițiile 
de realizare a veniturilor. Scu
tirea de impozite a veniturilor 
din salarii de pînă la 850 lei, 
reducerea diferențiată a impo

obiectivele 
important il 

condițiilor

printre 
un loc 
asigurarea 

ridicarea bunăstării ma- 
luturor 

muncii. înfăptuirea

zitului pentru salariile cuprinse 
între 851-1210 lei — au lost 

-astfel stabilite incit salariații 
să ■ beneficieze integral de spo
rurile de salarii acordate de re
centa Hotărire și, în același 
timp, de o reducere a impozi
tului pe salarii. Prin aplicarea 
acestor prevederi, salariații . u 
cîștiguri pînă la U200 lei vor 
beneficia de venituri suplimen
tare în valoare de circa 350 mi
lioane lei anual. Este demn de 
relevat faptul că impozitele pe 
veniturile provenite din sala
rii între I 200—1 700 lei rămin 
neschimbate.

Realizarea unei repartiții e- 
chilabile. condiție fundamen
tală pentru afirmarea eticii șt 
dreptății sociale, a demonstrat, 
ca o necesitate obiectivă, re
calcularea impozitelor pe veni
turile provenite din salariile de 
peste 1 700 lei. conform princi
piului proqresivitătii. precum șl 
din veniturilexsuplimentare ob
ținute peste cele realizate din 
activitatea dc bază, cum sînt 
acelea dobîndite din lucrări li
terare. artistice, științifice, șl 
din alte activități. în afară 
echitatea sa socială, această 
prevedere a devenit necesară 
și datorită faptului că sistemul 
dc impunere care a funcționat 
pînă acum nu asigura în sufi
cientă măsură diferențierea im
pozitului în raport cu mărimea 
și condițiile dc realizare și cu
mulare a veniturilor.

însemnătatea noilor măsuri ce 
vizează majorarea salariilor, 
anularea ori reducerea impozite
lor este elocvent ilustrată de 
faptul că un număr de peste 
2 milioane de salariati cu veni
turi de pină la 1 200 lei luna» 
vor dispune anual de ven> uri 
suplimentare însumînd aprnano 
un miliard de lei. Semnific?'ia 
deosebită a acțiunii de ma, >- 
rare a salariilor, la care se adaugă 
măsurile stabilite de recen'a 
hotărire, rezultă cu și mal 
mare pregnanță dacă subliniem 
că toate acestea asigură creș
terea veniturilor salariații'.r 
din întreaga țară cu 12 miliarde 
de lei anual.

Primind cu o deosebită satis
facție noile măsuri consacrate 
creșterii standardului de viață 
al poporului și promovării un r 
principii avansate de etică în 
viața socială, oamenii muncii 
din Valea Jiului sînt hotăritl 
să depună. în continuare, efor
turi susținute pentru înfăptui- 
rea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al X-lea al P.C.R. pen
tru creșterea producției mate
riale și înflorirea patriei noas
tre socialiste.

realizat Itinerar sportbv
FOTBAL

• Astăzi, la ora 11, se va 
disputa pe stadionul din Lu- 
peni, întâlnirea de fotbal din
tre echipele Minerul din lo
calitate și Minerul Bocșa.

• In cadrul campionatului 
județean, tot astăzi la ora 
11, se vor desfășura următoa
rele întâlniri:

Vulcan : Minerul Vulcan — 
Constructorul Hunedoara.

Aninoasa : x Minerul Ani- 
noasa — Dacia Orăștie.

Lonea : Paringui Lonea — 
C.F.R. Simeria.

Intilnirea dintre echipele 
Energia Paroșeni — Prepa- 
rația Petrila, in cadrul a- 
celuiași campionat, se 
desfășura pe stadionul 
Vulcan, începând de la 
13.

HANDBAL

va 
din 
ora

In cadrul campionatului fe-

minin de handbal, divizia B. 
pe stadionul Jiul se va dis
puta începând de la ora 11. 
meciul dintre echipele Jiul 
Petroșani — Mureșul Tg. 
Mureș.

TENIS DB MASA

La or> 10.30 ia .VUcoza*. 
ae v* nestfițur* întllntrea 
dlntr» «chip el» 4» twits da 
mas* .vjacujg* Lupom — 
Constracto-ul Hunedoara țl>).
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Bilanțul pozitiv al trimestrului I îndeamnă la

Consumuri tot mai reduse de material lemnos

C.C. a) P.C.R. din decembrie 
1969 prevăd — ca unul dintre 
p. ncipalcle obiective — redu
cerea continuă a consumurilor 
tie lemn in scopul asigurării 
unei valorificări superioare a 
)• . - i lemnoase. In cadrul mă
surilor luate pe această linie 
s-a ținut seama dc faptul că 
sectorul minier constituie unul 
din marii consumatori de ma
terial lemnos.

l.ită cauza pentru care. în ul
tim,i vreme, atenția conducerii 
Centralei cărbunelui Petroșani 
și a colectivelor de la unitățile 
miniere componente este în
dreptată tot mai insistent spre 
găsirea dc noi soluții și măsuri 
menite să conducă la reduce
rea consumului de lemn de 
mină și cherestea.

nut rezultate pozitive la majo
ritatea exploatărilor miniere, 
astfel că pe Valea Jiului s-a 
obținut un consum specific de 
31,09 mc/1 000 tone. Cu excep
ția minelor Lonea și Dilja. toa
te celelalte unități s-au înca
drat in norma de consum pla
nificată. Economia de lemn de 
mină realizată 
tatoa stabilită 
planificate (la 
să în trim. I
2 025 mc. Comparînd realizările 
din acest început de an cu 
cele obținute în trimestrul an
terior. se constată o reducere 
continuă a consumului de lemn, 
oglindită prin cifrele de mai 
jos.

— față de canti- 
conform normei 
producția extra- 
1970) — este de

Trim. IV Trim. I
1969 Ianuarie Februarie Martie 1970

Consum specific mc
knin de mină 34.2 33,5 31,5 29,0 31.09 1 000 t

Prin urmare rezultă că s-a 
obținut o reducere cu 9.1 la 
sută a consu u.ilui specific.

La activitatea de investiții 
6-au obținut de asemenea eco
nomii la lemnul dc mină con

sumat și care însumează 159 
mc fată de norma planificată.

In ce privește consumul de 
cherestea rășinoase. în perioa
da analizată s-a înregistrat cel 
mai scăzut consuni specific din

ultimii ani. astfel : 1966 1967 trim. I 1970

Consum specific 11,16 10.90

Principalul mijloc îl consti
tuie îndeplinirea și depășirea, 
pe măsura posibilităților, a 
programului stabilii privind ex
tinderea susținerii metalice a 
abatajelor cu front lung, a că
rui îndeplinire va permite rea
lizarea unei economii de peste 
15 000 mc lemn de mină în 
1970. față de nivelul consumu
lui din anul precedent. Pentru 
aceasta însă, este necesar ca 
exploatările miniere sa ulihze- 
ze cit mai rațional echipamen
tul de susținere — stilpi .și 
grinzi din dotare, să aplice 
monografii de armare corespun
zătoare condițiilor specifice lo
cului de muncă, să asigure în
treținerea în bune condiț’.uni a 
acestuia, acțiune in care U.U.M.P. 
poate și trebuie să acorde spri
jin unităților miniere prin ccn- 
fecționarca pieselor de schimb 
și repararea stilpilor hidraulici 
și respectiv prin fabricarea în 
timp util a echipamentului de 
susținere asimilat în cadrul fa
bricii de stilpi.

Pentru abatajele cameră, mă
sura principală o constituie re
ducerea treptată a acestei me
tode și înlocuirea ei cu altele 
care permit aplicarea unor pro
cedee de susținere și tăierea mo
dernă cu eficiență economică 
și tehnică sporită. La lucrările 
de pregătire va trebui să se ge
neralizeze bandajarea eu pa
nouri metalice și plasă a ga-

ncre metalică a suitorilor.
In cadrul depozitelor de ma

terial lemnos c necesar să se 
urmărească eu atenție proble
ma reccpțîonării cantităților 
intrate de la furnizori, dimen
sionarea corectă a lemnului de 
comun acord și în concordan
tă cu necesitățile sectoarelor 
productive. încadrarea cu stric
tețe in cantitățile stabilite prin 
fișele limită, evidențierea corec
tă a consumului de materia) 
lemnos pentru subteran.

La zone, se impune urmări
rea îndeaproape a consumului 
de lemn pe genuri de lucrări, 
metode de exploatare și pe fe
luri de susținere — prin con- 
tarea corectă — spre a se pu
tea interveni cu maximum de 
eficiență in caz de depășiri și 
pentru a dispune de o statis
tică cit mai exactă in vederea 
fundamentării măsurilor de re
ducere a consumurilor în vi
ilor. Reducerea evidențelor con
tabile in acest caz considerăm 
că este contraindicată intrucit 
gospodărirea judicioasă și ur
mărirea consumului real de ma
terial lemnos pe lucrări, con
duce la eficiență econojnică 
importantă.

unei învoieli
perfectate cu un
partener vicios

Secvențe din acțiunile
de organizare superioară

mina Loneaactivității la

conducerea fabricii 
slat pe ginduri. A 
serviciile unui con- 
Prin scrisoarea nr.

La obținerea acestor realizări 
nu contribuit măsurile luate pe 
anul in curs, dintre care amin
tim :

© extinderea susținerii meta
lice cu stilpi hidraulici și grinzi 
articulate in abatajele cu front 
lung, in care scop exploatările 
miniere au fost dotate cu 3100 
bucăți stilpi hidraulici cu pom
pă centrală din fabricația 
l'.UM.P. (din care o bună par
te s-au și introdus în exploa
tare) și 3 670 bucăți stilpi hi
draulici cu pompă individuală 
achiziționați din import. Pro
ducția extrasă cu susținere me
talică in acest interval a fost 
de 622 271 tone, ceea ce repre
zintă un spor de 99 945 tone fa
ță de cea extrasă in t-'” Mei>1 
anterior;

susținerea cu elemente me
talice din profil TH a 24 906 
metri lucrări de înaintare, din 
care 62,7 la sută cu armături 
recuperate ca urmare a crește
rii gradului de rcfolosirc a a- 
cestora;

@ extinderea metodei de ex-

10,31 9,69 8.78 mc/1 000 t
ploatare cu front lung in stra
tul principal prin aplicarea in 
practică a studiului privind in
troducerea metodei de abataj 
cu front lung cu un singur 
preabataj pe felie in zonele de 
strat mai slab dezvoltate, aba
taje unde podirca se realizează 
cu plasă metalică, deci consum 
de cherestea redus. Această 
metodă s-a aplicat pină în pre
zent la stratul 3. blocul II Pe- 
trila; stratul 3 blocul III Ani- 
noasa și stratul 3. blocul VII 
Lonea;

@ gospodărirea mai judici
oasă a lemnului și a chereste
lei in subteran.

Dat fiind faptul că pină la fi
nele anului consumul dc mate
rial lemnos va trebui să scadă 
continuu pentru a se ajunge la 
norma de consum prevăzută 
pentru planul cincinal la nive
lul anului viitor, se impune 
realizarea cu strictețe a măsu
rilor stabilite in acest sens, stu
dierea și aplicarea de noi și 
noi soluții care să conducă la 
reducerea efectivă a consumu-

Lucia MINDIRIGIU, 
inginer principal 

la serviciul tehnic din 
Centrala cărbunelui Petroșani

0 S-au pus în aplicare măsurile stabilite in 
lunile anterioare privind mecanizarea operații
lor dc descărcare a materialului lemnos din 
vagoanele C.F.R. și încărcarea lui in vagoanele 
c.f.i., astfel că în prezent descărcarea materia
lului lemnos din vagoanele C.F.R. și încărcarea 
pe vagoanele unității noastre se face cu maca
raua la depozitul E. M. Petrila.

<3 Obținerea unei viteze de înaintare de 100 
ml pe lună a fost obiectivul nr. 1 în cadrul 
sectorului de deschideri și pregătiri, pentru co- 

j lectivul brigăzii conduse de Dumitru Costinaș 
. care sapă și betonează galeria direcțională din 

culcușul straiului 3. blocul VII. orizontul 530. 
In acest scop a fost completat efecLvuLJbrigă-^

conform ciclogramci .și s-au luat alte mă- 
urma cărora, în

zii . _ .
suri lehnico-organizatoricc in 
condițiile lucrului la două fronturi, in cursul 
lunii s-a reușit să se realizeze în total 106.8 ml 
săpare + betonare la lucrarea minieră respec
tivă.

© S-a efectuat un studiu privind utilizarea 
in mod eficient a timpului dc lucru in cadrul 
exploatării. In urma studiului și a măsurilor 
propuse se scontează îmbunătățirea' folosirii 
fondului dc timp pe anul 1970 cu cel puțin 1 
la sută față de anul 1969.

ing. Martin BORȘA,
E. M. Lonea
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0 importantă si

La Preparajia Lupeni a fost

pusă în funcțiune

Instalația de omogenizare

Condițiile geologico-miniere 
devin din ce în ce mai com
plexe o dată cu coborîrea in 
aaincime a nivelului de exploa
tare a cărbunelui la minele din 
Valea Jiului și aceasta în mod 
special în ceea ce privește mi
na Lupeni. Noile condiții care 
apar creează dificultăți în pro
cesul tehnologic de extracție a 
cărbunelui și introducerea unor 
metode și procedee complimen
tare devine o necesitate impe
rioasă. In acest context intră 
și importanta și cotidiana pro
blemă a tehnicii securității și 
protecției muncii, implicații de 
amploare fiind create de neo
bișnuitele emanații de metan 
din straiele de cărbuni și ro
cile înconjurătoare.

Diluarea metanului, realizată 
în mod frecvent numai prin 
aeraj, începe să ceară noi re
zolvări sub aspect tehnic și e- 
conomic. concretizate în majo
ritatea țărilor prin aplicarea 
degazării prealabile a straielor 
de cărbuni.

Degazarea și drenarea gazelor 
la mina Lupeni a început să 
devină o problemă încă din 
1955, ca impunîndu-se ca o teh
nică nouă, absolut necesară, 
abia în anul 1969. In acest scop

SCSM in colaborare cu ICPM1I 
din cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani au elaborat, in 
1968, un studiu documentar in 
caro s-au analizat și propus 
procedee de degazare adecvate 
condițiilor de exploatare la mi
na Lupeni. Pentru experimen
tare s-au considerat ca fiind 
optime metodele de captare a 
metanului prin forarea găurilor 
in pereții lucrărilor dc înain
tare în cărbune și. respectiv, 
in rocile acoperitoare stratului 
de cărbune din zona abata
jelor frontale. Actualmente la 
Lupeni, prin aplicarea primei 
metode, se realizează captarea 
și drenarea metanului din ga
leria de legătură intre puțurile 
Ștefan și Carolina orizontul 
400, blocul III A, stratul 3 și 
galeria direcțională sub copc- 
riș. orizontul 440. blocul- IV, 
stratul 3.

In ceea ce privește galeria 
do legătură Ștefan-Carolina. ca
zul luat spre analiză. în ma
terialul dc față, menționăm fap
tul că a fost executată în pe
rioada 1965—1969 cu scopul de 
a deschide și valorifica rezer
vele de cărbuni din stratul 3. 
După executarea a 205 m de 
galerie între planul

copcrișul stratului de cărbune, 
lucrarea a interceptat stratul 3 

’și a avansat diagonal pe strat
316 m. săparea ei fiind sistată 
in 1968 datorită emanațiilor 
puternice de metan. Cu toate 
că debitul de aer introdus in 
această lucrare cu ajutorul a 4 
coloane de aeraj parțial cu dia
metrul de 500 și 800 nun a a- 
juns la cea. 850 mc/min.. con
centrațiile de metan in atmos
feră n-au scăzut sub limitele 
admise de norme, ele menți- 
nindu-se în permanență intre 
2—4 la sută CH4 (pînze gro
siere la tavan) și. respectiv, în
tre 1.2—2,1 la sută CH2 (în 
profil). De menționat că și in 
planul înclinat nr. 2 și galeria 
de cap orizontul 480, prin care 
se evacuau gazele din înainta
rea Ștefan-Carolina. cu toată 
existența unor debite suplimen
tare de aer pentru diluarea me
tanului. totuși concentrația a- 
ccstuia s-a menținut în limi
tele ridicate între 1.7— și 1.9 
la sută. Pentru scăderea con
centrațiilor de motan sub li
mitele admise se impunea a- 
plicarea altor mijloace de re
ducere a conținutului do gaz. 
Prin terminarea 
stației de dronare

construcției 
a metanului

dc la suitorul central (proiect, 
aparatură și utilaje din R. P. 
Polonă) a fost posibil ca în 
1969 SCSM, in colaborare cu 
CCP — E. M. Lupeni să ex
perimenteze degazarea stratului 
ile cărbune cu ajutorul găurilor 
forate in pereții galeriei.

Din cele 7 nișe s-au execu
tat 72 găuri de sondaj (vezi 
fig. 1) prin care în decurs de 
cca. 10 luni de zile de func
ționare continuă s-au captat și 
evacuat la suprafață (izolat de 
atmosfera subterană) numai din 
galeria Ștefan-Carolina cantita
tea de 8,75 milioane mc metan 
pur. iar din galeria sub co- 
periș stratul 3 orizontul 
cca. 1.75 mii. mc metan.

Randamentul de conținut în* 
gaz motan a fost destul dc ri
dicat variind între 80 și 90 la 
sută. Ca urmare a acestui fapt, 
în primele 6 luni, s-a reușit 
reducerea conținutului dc me
tan în atmosfera lucrării de la 
valorile arătate mai sus la con
ținuturi variind între 0,8 și 1,1 
la sută, ceea ce a dovedit e- 
vident efectul metodei de cap
tare aplicate.

Executarea în continuare a 
galeriei în cărbune (încă 316 
m) și în steril pentru efcctua-

440

străpungerii Ștefan-Caroli-
(realizată in ianuarie 1970)

rea 
na v_______
a condus la crearea de noi su
prafețe de emanație pentru me
tan. Acest fapt a fost pus in 

de creșterea conținu- 
metan în atmosfera 
în situația funcționă- 
72. găuri dc degazare, 
1,3—1,4 la sută CHj. 

menționează că in această 
situație debitul de aer in lu
crare. sub depresiunea generală 
a minei, a fost în jur de 600 
mc/min. In astfel de condiții, 
in februarie a. c., colective de 
lucru de la SCSM și E. M. Lu
peni au trecut la efectuarea de 
experimentări prin care se ve
rifică efectul dc captare al 
găurilor forate în pereții gale
riei și contribuția lor la bi
lanțul total de metan a] ema
națiilor suplimentare ce le o- 
feră noile suprafețe de cărbu
ne de pe parcursul celor 316 
m dc galerie.

In numărul viitor vor fi pre
zentate rezultatele și concluzi
ile acestor experiențe.

evidență 
tului de 
lucrării, 
rii celor 

^>ină la

D. IONESCU — SCSM 
I TARCEA — E.M. Lupeni 
C CIOATĂ — SCSM

Ing.
Ing.
In»* . ________
Ing. P. SAbAILĂ —E.M. Lupeni

Pentru desfășurarea nor
ma l-i a activității de produc
ție, la Fabrica de produse lac
tate de la Livezeni s-au pre
văzut a se construi cîleva 
spații anexe de depozitare. 
Este vorba despre depozitul 
în aer liber pentru cioburi 
de sticlă, depozit de acumu
lare pentru qunoi, depozit 
subteran pentru carburanți i 
lubrifianți, depozit de fier 
vechi, magazie pentru amba
laje.

Resimțind nevoia acestor 
spații anexe de depozitare, 
avind in mină aprobarea fo
rurilor ierarhice și dispunînd 
de fondurile aferente (circa 
100 000 lei) construcțiilor res
pective, 
n-a mai 
solicitat 
slructor.
3 352 din 2 octombrie 1969 a 
înaintat către I.G.L. Petroșani 
comanda pentru executarea 
lucrării. Desigur. I.G.L. nu a 
lăsat să-i scape printre delete 
„suta de miișoare". A accep
tat comanda de lucru. De 
acum mai rămîneau de făcut 
măsurători la fata locului în 
vederea întocmirii devizului 
lucrării și semnării contractu
lui intre părțile angajate in 
execuția lucrării — construc
tor și beneficiar.

La început, conducerea fa
bricii — beneficiarul — avea 
convingerea că a perfectat 
lucrarea cu un partener se
rios cu care n-o să aibă în
curcături, discuții. în curînd 
însă avea să se dezică de a- 
ceastă convingere pripită. 
Partenerul constructor înce
pea să-si arate pe fată vi
ciile ; trecuse toamna, venise 
și iarna iar I.G.L. nu întocml- 
sese nici documentația de 
deviz, dormite sa înceapă lu
crul. De-abia prin februarie 
1970 — deci după cinci luni 
de la lansarea comenzii 
către 
făcut ... .
locului pentru întocmirea de
vizului lucrării.

Beneficiarul lucrării avea 
însă să calce încă mult șl 
bine și de acum înainte pe 
..ghimpii" acelei învoieli per
fectate cu un partener sufe
rind de viciul tărăgănării. 
Și. într-adevăr, de la efectua
rea măsurătorilor au mai tre
cut trei luni dar I.G.L. nu se 
grăbește cu finalizarea docu
mentației, cu semnarea con
tractului și începerea lucră-’ 
rii. Exasperată, conducerea
fabricii se gîndește acum să 
apeleze la alt constructor.
Dar asta ar însemna să în
ceapă totul de la capăt, în
seamnă timp, iar nevoia spa
tiilor de depozitaro se resim
te presant, acut. Ce-i de fă
cut ? Poate dă un 
concret la această 
conducerea I.G.L. Dar i 
repede și în fapte, căci 
aoropie ocne» anul de cînd 
tine încurcat partenerul, 
aceasta nu face cinste, 
aduce daune ambelor

de 
beneficiar — I.G.L. a 
măsurătorile la fața

răspuns 
întrebare 

mal 
se 
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a apelor reziduale
De curind la Preparația Lupeni a fost făcut un nou 

pas in perfecționarea fluxului tehnologic de preparare a 
cărbunelui. A fost pusă în funcțiune instalația de omogeni
zare a apelor reziduale, ea avind rolul de a omogeniza a- 
pele provenite din spălătorie și de la flotație, in vederea 
uniformizării cantitative și calitative a alimentării decan- 
toarelor utilizate pentru epurarea apelor reziduale.

Instalația se compune, in principiu, dintr-un bazin cen
tral care captează apele reziduale și le repartizează uni
form spre decantoare. Prin aceasta se preconizează scăderea 
concentrației impurităților industriale din ape in punctul de 
deversare in riul Jiu. Lucrarea, in valoare de 1 250 000 lei, 
prezintă o importanță deosebită in cadrul eforturilor ce se 
fac pentru reducerea poluării apelor, ea fiind executată de 
către Preparația Lupeni in regie proprie.

Pe urmele materialelor publicate

Se caută un „stăpîn
Referilor la semnalarea pe 

care o făcea ziarul nostru pri
milor la risipa de materiale de 
construcții existente in gara 
Bănița. (consemnată in însem
narea critică ilustrată cu două 
Litografii și apărută in 8 apri
lie a. c.) șeful stației C.F.R. 
Banița, Dumitru Ignat, ne răs
punde :

„Materialele in cauză aparțin 
Șantierului de construcții căi 
feiate nr. 17 Petroșani, care, 
fiind descărcate din vagoane, 
arată așa cum le-ați surprins 
dumneavoastră în obiectiv.

Terenul pe care sint depozi- 
tale nu mai este în administra
rea conducerii stației. Acesta a 
fost predat de conducerea Di
recției regionale C.F.R. Deva 
șantierului nr. 17 Petroșani in 
vederea executării lucrărilor 
prevăzute in devize. Pentru că 
materialele depozitate necores
punzător în incinta stației um
breau strădania colectivului 
nostru de a înfrumuseța as
pectul unității, am cerut in

a.

scris și verbal conducerii aces
tui șantier să intre în ordine. 
Mai mult decît atit, am con
vocat la fața locului și orga
nele consiliului popular comu
nal Bănița. In urma hotărîrii 
Consiliului popular Bănița. Șan
tierul 17 construcții Petroșani 
urmează ca in cursul săptă- 
mînii curente să lichideze a- 
ccastă deficiență gravă, ce adu
ce- prejudicii avutului obștesc.

Pentru colectivul stației C.F.R. 
Bănița articolul dv. a fost un 
ajutor prețios, a venit la timp 
în sprijinul argumentelor noas
tre ridicate in fața șantierului 
nr. 17*.

N. R. Măsurile de amenajare 
corespunzătoare care, in mod 
normal, trebuiau de la început 
luate, sînt în curs de aplicare. 
Apare însă o întrebare : cine 
anume de la șantierul 17 con
strucții poartă vina acestei stări 
de fapt și ce se întreprinde ca 
pe viitor asemenea stări de lu
cruri să nu se mai repete ?

ZONA SUDUSA
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Procedeu de descoperi
re a zonelor tectonizate

Tun electronic pentru
O nouă combină de

sfărîmarea rocilorRecord mondial la să- abataj
parea unei galerii soldat cu succese, sco-

La mina de lignit Velenje 
(R.S.F. Iugoslavia) s-a încer
cat cu rezultate satisfăcătoa
re un nou procedeu de des
coperire din timp a zonelor 
tectonizate din stratul de căr
bune. In acest scop, în cen
trul frontului se perforează 
o gaură cu diametrul de 42 
mm și cu lungimea de 20 m 
in care se injectează apă sub 
presiune înaltă, controlindu- 
se apoi cu ajutorul manome- 
trelor stabilitatea presiunii in 
gaură in decursul a 120 se
cunde. Dalele medii a două

măsurători 
permit edificarea asupra gra
dului de fisurare a straiului 
de cărbune.

Pentru injectarea apei se 
folosește instalația de tip 
„Gesbo", constind din pom
pa, furtun de înaltă presiu
ne, manometre de control și 
închizător hidraulic.

In decursul a 7 zile minerii 
austrieci au reușit să sape 
in roci dure un tronson de 
209 m lungime din galeria 
de transfer „Malta" a centra-

lelor electrice Drau. Noul re
cord mondial a fost realizat 
cu ajutorul trenului-siloz și 
al mașinii de încărcat de tip 
Salzgitter, care vor fi folosite 
în continuare pentru săparea 
galeriei a cărei lungime este 
de 10 km.

Construclorii polonezi au e- 
laborat proiectul noii combi
ne de abataj KDR-1, care se 
va construi pe baza detalii
lor tipizate ale combinelor 
fabricate in prezent in serie. 
Combina KDR-1 va permite

extragerea stratului de 
bune în ambele sensuri, de- 
plasindu-se pe transportorul 
cu raclete din abataj, iar sis
temul său hidraulic va asi
gura fixarea organelor tăie
toare in poziția necesară.

Cercetătorii englezi au pus 
la punct un „tun electronic" 
pentru sfărimarea rocilor mi
niere funcționind după un 
principiu asemănător celui u- 
tilizat in instalațiile pentru 
executarea sudurii de preci
zie, prin perforarea și tăie-

rea metalelor. Particularitatea 
acestui „tun" constă intr-o 
concentrare superioară a e- 
nergtei in raza de electroni 
prin mărirea puterii instala
ției puțind ajunge pină la 60 
k\V, precum și in randamen
tul sporit de transformare a 
energiei electrice (peste 90 la 
sută). încercările experimen
tale ale „tunului electronic" 
s-au 
find in evidență avantajele 
considerabile ale noului pro
cedeu de sfărimare a rocilor, 
față de procedeele cunoscute 
anterior.

JP. M.
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23,00 închiderea emisiunii.
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Unelte
părăsite

D. IOSIF liTENIS DE MASĂ

0 nouă competiție

S. BALOI

păzesc 
iu avutul

> ina- 
prin 

La 
Darie,

„spoveda- 
bleslemul

Ioan COVRIG, 
șeful secției sport 

a Comitetului municipal a) U.T.C,

itralieră. intr-o subunitate romaneasca,

„Vigilență

hilară în lupta corp 'a 
MuJți au înroșii eu 

sergentul 
căzut, indemnindu-ș i.

Nîcolae 
Irinat spre... buzunare, 
1 200 lei — amenda 
— și a por ml-o 'In 
per pedes.

SAFELOCK"

Un sfert de veac de la înfrîngerea Germaniei fasciste

La fiecare 75 de ani Istoria cometei Se apropie dezastrul

ca-

(Va urma)
PANORAMIC V LLCANEAN

nu- 
en- 

Edmund Halley (1656—

zile mai lirziu, alte, mari 
observatoare, printre care cel 
de la Greenwich, au confir
mat observațiile lui Wolff.

19.50 Cabinet economic TV. 
Noua structură organi
zatorică a comerțului 
exterior al României și 
efectele pozitive asupra 
eficientei activității de 
import-export. Invitații 
emisiunii : Cornel Bur
tică, ministrul comerțu
lui exterior. și <1r. N. S.

Folejurnalul

MIEK4TKJ € MAI Stâne sen.

r.oo Ifeschiderea emisiunii. 20.15 Tel c -c i n ema t cea ,.Ob-
\ 1 i (voavanprem i eră. sesia*.

,05 Fotbal : România — Iu 22.15 Telejurnalul de noapte.
goslavia. Transmisiune
directă de la Stadionul 22.30 Dramaturgul și angaja-
..23 Aagușf. Comenta rea lui in \iața socială
tor Cristian Țopescu. a țării.

Răsfoiesc filele ingălbcniic 
vreme ale cărții cure evocă 

Iradifiilc Regimentului 3 do
robanți. Simpla rostire a aces
tui cuvin! — dorobanț, iii 
aduce, parcă aievea, in iuta 
ochilor pînzu j>e care Grigo- 
tcscu a imortalizat atacul de 
la Smndan. Cu aproape tin 
secol in urmă, in asaltul re
dutelor, la \ i lin și Plevna, 
luptătorii regimentului, împre
ună cu ceilalți ostași romani, 
au uimit o lume întreagă, lut 
mai lirziu, în 1917, urmașii 
aveau să înscrie noi pagini 
eroice In hronicul de luptă al 
unității.

Dar cea mai grea jerlit) dc 
singe avea să c dea reqimen- 
tul in zilele insurecției ar
mate din august t-Tll și in 
bătăliile duse pentru elibera
rea părții de nord-vcs' a 
tării, iar mai apoi pe pamîn- 
tul Ungariei ș: Cehoslovaciei, 
pină ia extirparea totală a 
cancerului nazist.

...Era in 21 ncl^mbric 19-11. 
Lupte grele în apropiete de 
Satu Mare Hitlerișlii și hor- 
thișlii contraatacă pe ncaștep- 

flancurile batalionului 
Lovit din mai 
neputind primi 

batalionul e nevoit să 
in apărare. O vreme 
mohorîtă, ploile de 
desfundaseră drumurile, 
vizionarea cu muniții se 
cea neînchipuit de 
Cu toate acestea, ostașii noș
tri ero i -i'iioriți să învingă și 
imposibilul

— Băieți le zise sol ic Tivi 
din grupa sa sergentul Ilie 
Puiu — iată, de aici și vină 
la frontiera cu Ungaria — mai 
sini doar cițiva pași. Să re
zistăm cu orice pref asaltului 
și să țîșnim apoi din nou îna-

I Al

P r I

multe 
ajutor, 
troacă 

neagră, 
toamnă 

apro- 
lă- 

anevoios.

3 DOROBANȚI

Etapa județeană a

CROSULUI
TINERETULUI

Iru Tufă și Florea Popa — mi- 
Iraliori — fu oprii. Ai noștri 
se repliată in apărare. Nemții 
(ipniraataoau. Sc heau zorii. 
Soldatul Popa alimenta mereu 
mitraliera 
mohorîtă, 
lucmurau

6m

Si llăcâil trăgeau cu sete, 
locul lor tăcea prăpăd prin
tre vrăjmași. Muniția insă se 
împu|ino clipă de clipă, iar 
in cele din urmă sc ispră\ i. 
Hilleriștii veneau puhoi, p'.i toi 
de moarte, apocaliptic, 
să atalc, nare, slirșitul ?
tic. oare, chiar slirșilul? O< 'iii 
priveau pierduți, pri\ caii cu 
m/uic, cu ură. cu nepulințăi 
inimile se cutremurau. Gloan
țe I Dacă ar fi gloanțe I O J 
dacă ar li muniție, lot puho
iul ăsta de uniforme verzui 
ar fi zăgăzuit, respins și hăi
tuit. Atunci, in acele cliȚ~ 
care vesteau parcă un dezn 
dăminl fatal, peste poziție r 
sună ca un tunel o comandă 
reluată dc -zeci și sule 
glasuri:

— Înainte, Iu baionetă
Și, inlocmai ca înaintașii 

lor la Vidin și la Plevna, la 
Oituz. și Mărășeșli. dorobanții 
se cu 
corp. .._
singe glia, tnsus. 
Puiu a 
pină la ultima suflare, tovară
șii să nu dea îv,nDoi. să 
bere/e tara.

Și {ara a losi eliberată.
Dar ostașii noștri goi lu 

cu cei sovietici, au ooidin'iat 
lupta, treci nd Tisa lujeri cu 
asalt dușmanul in pusta unș 
gară, in munfii Taira. Au îjunș 
in plină iarnă în lafo or 
cehoslovac 
liegimentului 3 
(lean luminile 
sclipeau 
ca peste 
oamenii 
rării. A 
robanții 
de gloanțe și proiectile. Un 
nou contraatac le bară înain
tarea. Flancul reginu 
unde se aflau soldații

și scruta pădurea 
dincolo dc care 

luminile din Totna.
— Hei, Tufă, măi băiete, ai 

Amuțit ? Strigă ca scos (lin 
înmii, la un moment dat, 
soldatul Popa, l'marâșul său 
insă nu-l auzea. Căzuse cu 
Irunlea pe mitralieră, cu mina 
pe trăgaci, lovit de

Popa ii luă locul slobozind loc 
ucigător.

Curiml, liilleiișlii erau iz
goniți din oraș. Ca pretutin
deni. populația i-a primii pe 
eliberatori cu lacrimi șl Hori, 
cu pi ine și sare. Mitraliatul 
Tula, alături de alți viteji, își 
domnie somnul de veci acolo 
la lorna. in glia penlru a că
rei eliberare g tăcut supremul 
sacrificiu. In timp ce o salvă 
de loc ii aducea eroului un 
ultim salul, soldului Popa văr
sa pe morinînlul prietenului 
și tovarășului său o lacrimă

fierbinte. Și o pornii fur 
luplâ. \ icloiia nu venise, dar 
sc prefigura cu tier arc zi, cu 
fiecare i/blndă fie cimpui de 
bătălie.

Mormintele și mormăi tilde 
așternute in urma bravilor 
ostași români, (arc și- 
iii viața pentru cauz 
birii fascismului, ne 
despre marile noastre 
la a căror slrâlucirc și-au adus 
aportul șj luptătorii Regimen
tului 3 dorobanți.

Locotenent colonel 
Nicolae POP

Tornzi 
' Io robi 
orașului, care 

palid și știau : acolo, 
tot pe unde trecuseră, 
așteptau clipa elibe- 
inceput ofensiva. Do- 
inaintau sub grindina

Mehiman convins, luiGlieoi- 
ghe Moroșan ii trebuia un 
aparat dc radio la care să as
culte ultimele șlagăre. Știa 
că urc Maria Pall din Vulcan 
un „Albatros" numai bun pen
lru el. A puliuns pe geam in 
locuinfa acesteia, a redus Io 
„tăcere" aparaliil .și l-a luat 
cu el Tocmai se transmitea 
melodia „N-am noroc". Nici 
Moroșan n-a avui. Aparatul, 
avi nd și unde lungi, acesleo 
au a/uns în 7 aprilie a.c. pină 
la miliția im oiaș. Acum Mo
roșan s-a calmul Nu mai as
cultă melodia noroc,'
o iredoneazâ

Ring Lardner „Cuibul dragostei". Cartea cuprinde 
povestiri ale scriitorului american, care au avut un 

?cou in primele decenii ale acestui veac, impunîndu-se 
prin umorul lor amar și prin sarcasmul sub care se deghi
zează protestul vehement al autorului față de mizeria u- 
mană.

© Ilonore de Balzac „Istoria celoT treisprezece". Volu
mul cuprinde trei din romanele lui Balzac: „Ferragus", 
„Ducesa de Langeais" și „Fata cu ochi de aur". conținînd 
intrigi senzaționale, atmosferă de mister și momente de te
roare specifice romanelor polițiste și înfățișînd. in același 
timp, imagini realiste ale societății pariziene din vremea 
Restaurației.

© Emil Bălănoiu „Absenții. de la dragoste". Volumul 
reunește trei povestiri i Caldarim, Capcana și Bruma, toate 
trei urmărind destinele unor oameni rupți de contextul so
cial. complăcîndu-se solitudine grotcscă, creionată
cu nuanțe sumbre.

rntimul „test 
înaintea...

Guadalaiarei
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Centrului muzical din 
Ioc recent ceremonia

in fastuoasa sală a 
Los Angeles a avut 
acordării premiilor Oscar Pe anul 1969. IIo- 
tărîrile Academiei americane de științe și 
arte cinematografice, păstrate, oricit *r pă
rea de neverosimil, intr-un secret absolut, au 
fost anunțate de președintele acesteia. Gre
gory Peck, ele confirmind in mare pronosti
curile cronicarilor, care au apreciat actualul 
moment al evoluției filmului ca o confrun
tare intre tradițional și nou. Așa cum se pre
văzuse deja, John Wayne a primit Oscarul 
pentru cea mai bună interpretare, incunu- 
nindu-și cu acest succes o activitate prodigi
oasă de aproape 40 de ani. Sexagenarul in
terpret din ..Rio Bravo", „Cine l-a 
Liberty Valance" și alte multe și 
westernuri, are intr-adevăr reputația 
rului cu cel mai mare 
istoria cinematografului, 
holurile Hollywoodului.

Premiul Oscar pentru 
nă a fost atribuit actriței britanice Maggie 
Smith, pentru rolul din filmul „Thc Prime 
of Miss Jean Brodie". Decizia juriului a 
fost intr-o oarecare măsură surprinzătoare, 
principalele favorite fiind considerate Jane 
Fonda si Liza Minnelli, (aceasta din urmă 
— fiica reeretalei Judy Garland).

Cel mai bun film al anului trecut a fost 
considerat „Midnight Cowboy", realizat de 
John Schlessinger și interpretat de cuplul 
Dustin Hoffman (remarcat pentru prima dată 
in „Absolventul* lui Mike Nichols) și Jon 
Voight. Același film a adus lui Schlessinger 
și premiul pentru regie, al doilea din cariera 
sa (după ..Darling", în 1965).

ucis pe 
neuitate 

acto- 
succes de casa din 
fiind unul din sim-

interpretare femini-

Ultimul dintre Oscarurile importante, con
ferit celui mai bun film străin al anului, a 
revenit coproducției franco-algeriene „Z*, 
părtinind regizorului grec Costa Gavras.

Premiile pentru cea mai bună interpretare 
a unor roluri secundare au fost acordate lui 
Gig Young („Și caii sînt împușcați") și Gol
die Hawn („Floarea de cactus"), aceasta din 
urmă aflată la primul film de lung metraj.

Dintre celelalte filme care figurează in se
lecțiile oficiale, au mai primit premii „Butch 
Cassidy and Sundance Kid" (pentru scena
riu. imagine, partitură muzicală și cîntec) 
și „Hello Dolly" (pentru sunet, adaptare mu
zicală și conducere artistică). Din punctul de 
vedere al numărului de distincții primite, 
performerul ediției din acest an poate fi 
considerat „Butch Cassidy and 
Kid", girat de talentul lui Paul
Oscarurile sale nu figurează insă în cate
goria celor mai importante.

In încheierea ceremoniei acordării 
miilor. Academia de film americană a mai 
conferit o distincție specială lui Gary Grant, 
acum in vîrstă de 66 ani, dar aproape la fel 
de atrăgător ca în primele sale filme.

Palmaresul acestui an poate fi apreciat 
ca echilibrat, statuetele de aur, înalte de 33 
cm, care constituie cele mai dorite recom
pense ale industriei cinematografice, fiind 
împărțite aproape în mod egal între vechea 
școală, reprezentată de John Wayne sau 
„Hello Dolly", și tendințele noi, ilustrate cel 
mai semnificativ în „Midnight Cowboy".

a-

Sundance 
Newman.

Campania de curățenie, i 
frumusețare a orașului Petro
șani este in plină desfășura
re. Rezultatele ei se observă 
la fiecare pas. O contribuție 
de seamă la tot ce s-a rea
lizat în această privință au 
adus tineretul, cetățenii, care 
participă zi de zi, cu însu
flețire, la acțiunile, de pri
menire a localității.

Uneltele necesare acțiuni
lor ce se înfăptuiesc prin 
muncă voluntar-patriotică se 
pun la dispoziție de către ser
viciul de gospodărie al muni
cipiului. Vedem insă că nu 
se manifestă suficientă grijă 
pentru recuperarea, după 
muncă, a uneltelor de lucru. 
Dovadă, subsemnatul am .gă
sit" și țin in păstrare 5 lo- 
peți și 2 tirnăcoape. Cite, 
vor mai fi în altă parte ?

Stadionul „23 August" 
Capitală găzduiește astăzi în
tîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre reprezentati
vele României și Iugoslaviei, 
ultimul test al fotbaliștilor ro
mâni înaintea plecării la tur
neul final al campionatului 
mondial din Mexic. Aceasta 
este cea de-a 31-a partidă din
tre selecționatele celor două 
țări. Primul meci a avut Ioc 
la Belgrad în anul 1922 și a 
fost cîștigat de formația Româ
niei cu scorul de 2—1. Ultimul 
joc, disputat anul trecut tot la 
Belgrad, s-a încheiat la egali
tate : 1—1. Bilanțul general al 
meciurilor este favorabil fotba
liștilor români, care au cîșligat 
14 jocuri, au terminat la ega
litate 4 și au pierdut 12.

Partida va începe la ora 17.15 
și Â’a fi transmisă în întregime 
la radio, pe programul 1.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Un aparat ieftin, de mări
mea unui pachet de țigarete, va împiedica pe automobiliștii 
aflați sub influența băuturilor alcoolice să pornească la 
drum. Aparatul — „Safelock" — realizat de firma „Nartron 
Wire" din Reed City, Michigan, supune, in esență, pe con
ducătorul auto la un test, și, în cazul in care viteza de reac
ție a acestuia depășește limita considerată ca normală — 
200 niiimi de secundă —, împiedică pornirea motorului. 
Conducătorul, introducînd cheia în dispozitivul de pornire, 
apasă și pe butonul aparatului „Safelock". In acel moment 
se aprinde o lumină verde. In cazul în care nu poate în
toarce cheia în 200 niiimi de secundă se aprinde o lumină 
roșie, și motorul nu pornește.

am, m primele luni ale anului 1910. multi 
de pe bătrina noastră Terra așteptau „sfirșitul lumii". In 
ziua de 19 mai din acel an. un corp ceresc, de o frumusețe 
nespusă, era considerat „fatal" pentru planeta noastră. Era 
vorba de cometa Halley, care venea din depărtările nesfir- 
șîte ale Universului, și se îndrepta cu o viteză fantastică 
spre Pămînt. Concluzia unor oameni de știință din acel timp 
era că „ciocnirea" cu planeta noastră devenea inevitabilă. 
Deși invocau „calculele astronomice cele mai precise", acei 
oameni de știință au plecat de la premise greșite și au 
ajuns la concluzii greșite, prezentînd oamenilor imagini 
înspăimintătoare ale apocalipsului...

Preludiul acestei panici in 
masă a început in toamna a-

■ nulul 1909, și anume la Hei
delberg. La observatorul din 
acest vestit oraș universitar, 
astronomul Max Wolff ținea,

■ de mai multe săptămâni, tele
scopul cel mare îndreptat spre 
acea regiune a firmamentului 
in care, pe baza calculelor 
sale, trebuia sa apară primele 
indicii ale frumoasei și, tot-

■ odată, sinistrei apariții cosmi- 
B ce. Cu precizia și infailibilitatea
■ proprii evoluției corpurilor ce- 
E rești, in spațiu, această apari

ție revine, in cazul cometei

Halley, la jieoare 75 de ani.
In noaptea de 9 noiembrie 

1909, developind placa unei 
fotografii făcute asupra regiu
nii cerești respective, Wolff 
descoperă, exact in locul pre
văzut, o pală luminoasă. Pen
tru Wolff nu mai există nici 
o îndoială : este vorba de co
meta Halley — după Soare 
cea mai strălucitoare stea 
care i-a fost vreodată dat o- 
mului s-o vadă. După un zbor 
în spațiu de aproximativ 30 
miliarde km, această cometă, 
denumită in cercurile specia
liștilor „solitarul cerului", re
intra în timpul vedenii pă- 
minlenilor pentru prima oară 
după aproape 75 de ani. Ci-

După disputarea, în 28 aprilie, a etapei municipale a ..Crosului 
tinerelului", la care au participat peste 200 de tineri și tinere din 
Valea Jiului, in dimineața zilei de 1 Mai. la Deva, a avut loc c- 
tapa județeană a acestei competiții. La startul probei au fost a- 
liniați peste 400 de tineri din Hunedoara, Deva, Petroșani. Brad, 
Orăștie, Hațeg, Simeria și alte localități. Cu toată vremea nefa
vorabilă, competiția s-a bucurat de mult succeș. O impresie fru
moasă au produs tinerii djn Valea Jiului datorită cărora munici
piul nostru s-a clasat pe locul II în clasamentul pe orașe.

lată rezultatele individuale obținute dc sportivii noștri : Cate
goria junioare 15—16 ani: Angela Moldovan. Liceul din Vulcan, 
locul II: Florica Serafinescu, Școala generală nr. 3 Lupeni, locul 
IV; Carmen I’opa, Școala generală nr. 3 Lupeni, locul V. Cate
goria junioare 17—19 ani: Magdalena Căliman, Școala comercială 
Petroșani, locul II. Categoria juniori 15—16 ani : Eugen Roiban, 
Școala generală nr. 5 Petroșani, locul II; loan Micloș, Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani, locul 111; Emil Oravetz, Școala generală 
nr. 3 Lupeni, locul V. Categoria juniori 17—19 ani : Sorin Cig- 
măian. Liceul industrial minier Petroșani, locul IV: Gogu Se- 
v astru, Liceul teoretic Petri la, locul V. Categoria seniori peste 19 
ani : Sabin Văsoi, Fabrica dc piine Petroșani, locul I; Juglea Las- 
cu. Depoul C.F.R., jocul IV.

In cadrul festivităților de premiere, sportivilor clasați pe pri
mele locuri li s-au oferit de către Comitetul județean al U.T.C. 
■Hunedoara frumoase premii în obiecte. Faza finală a crosului se 
va desfășura in 10 mai, la Timișoara.

Din inițiativa Consiliului ju
dețean penlru educație fizică 
si sport, pentru prima oară în 
județul nostru s-a organizat un 
campionat județean de tenis de 
masă pe echipe, din cîte patru 
jucători (3 băieți și o fată). 
Din municipiul nostru s-au în
scris pentru a participa echipe
le de la Școala sportivă Petro
șani și de la Viscoza Lupeni.

in prima etapă,* care a avut 
loc duminică, 3 mai, jucătorii 
Școlii sportive s-au deplasat la 
Hațeg unde au inlilnit repre
zentanții asociațiilor sportive

Retezatul din localitate și Voin-‘ 
|a din Deva. Dovedind.’-se mai 
bine pregătiți jucătorii de la 
Școala sportivă au învins cu 
9—0 pe cei din Hațeg și cu 
9—2 pe Voința Deva. întîlnirea 
de la Lupeni dintre Viscoza și 
Constructorul II Hunedoara a 
fost cîștiqală de oaspeți cu sco
rul de 9—1.

Următoarea etapă va avea loc 
la data de 17 mai a.c. cînd la 
Petroșani se vor înl'’ >i Școala 
sportivă, Viscoza L,."'"ii 
Voința Brad.

Organele de miliție îi cu
noșteau antecedentele lui Con
stantin Crăciun hoț invele- 
ral. deosebit dc abil cînd sim
țea că-i urmărit. Acjionind in 
semiobscuritate, u reușit 
performanța sâ-și înscrie la 
activ 15 fuiluri de la diferite 
exploatări miniere sau de la 
cetâleni pailiculuri. Apoi și-a 
mulat „bateriile" prin biserici. 
De la Aninoasa a turul 6 kg 
vin, iar la Vulcan a deschis 
un șeii și și-a umplut buzuna
rele cu monede. Lu ieșire 1-uu 
prins organele de miliție și 
l-au invitat la o 
nie". Se abătuse 
asupra lui...

Viraj spre...
1200 lei

l/i ziua de 7 aprilie, o 
șină alerga ca un bolid 
Uricuni spre Bărbâleni. 
curbe se înclina inii-o p 
pietonii fugeau în tuluri d;r, 
calea ei. La semnalizarea unui 
agent de circulație, șoferul a 
apăsat mai tare nc accelera
ție. După cîți\ a kilometri, 
curajosul șofer a lost iden
tificat, frînal din cursa șj 
condus la milifie. A trebuii 
să plătească pentru' ignorarea 
regulilor de circulație, punhid 
în pericol viața atîtor oameni. 
Conducătorul aula 
Bore a 
a scos 
diclală 
cursă...

»
fnlr-un timp record. Nicu

lui Amar iei de ia li. M Lu
peni a scos pe poarta inlre- 
prinderii dileritc aparate elec
trice in valoare de peste 
7 000 lei. Făcindu-i-se o per
cheziție acasă, i s-au găsit 
o serie de relee, IransJormo
toare. bobine etc. El a recu
noscut că le-a lua! de Ja 
mină, scoțindu-le intr-o sei- 
\ ietă in care nu l-u controlat 
niciodată nimeni. Sigur că 
Niculai Amariei va du soco
teală pentru aceste furturi. 
Cum rămîne însă cu vigilen
ta paznicilor ? Ce 
acești oameni dacă tu. ...__
întreprinderii ce Ic-a fost în

credințai ? I...

SFIRȘITUL LUMII

Această cometă poartă 
mele celebrului astronom 
<lle: ~ .
1742), care în anul 1682 o des
coperă propriu-zis, „in virf de 
creion" (pe baza calculelor), 
și stabilește că este vorba de 
același corp ceresc, care era 
vag cunoscut încă din antichi
tate și fusese menționat de as
tronomul Johannes Kepler 
(1571—1630).

Precizările lui Wolff s-au 
răspindit în întreaga lume cu 
iuțeala fulgerului. Peste noap
te s-au actualizat vechi proo
rociri, după care „atunci cînd

caii ce varsă foc pe nări (lo
comotivele cu abur) vor călca 
păminlul tn picioare, va fi 
sosit și clipa sfirșilului lumii". 
Teama pe fondul ignoranței și 
prejudecăților a început să se 
înfiripe in oameni...

Oamenii de știință și. mai 
ales, ziarele, au început să 
se ocupe neobosit de cometa 
anunțată și de trecutul său a- 
venturos „Ea se afla pe cer, 
cind egiptenii iji clădeau pi
ramidele Ea a asistat timp 
de milenii la grandoarea și 
decadenta dinastiilor din în
depărtata Asie. Ea a luminat 
calea tinărului Mohamed,
re a pornit să vestească lu
mii Islamul, se spunea în ți
nui din reportaje. In acele 
timpuri, simpla ei apariție 
decidea pinâ și soarta unei 
bătălii : creștini și musulmani, 
fată in față, gata de luptă, se

împrăștiau îngroziți 
cotro, atunci cind pe 
aprindea lumina acestui sol 
divin...".

Toate acestea sînt fapt 
consemnate in cronici. Ele au 
fost completate de tot felul de 
plăsmuiri in jurul cometei 
Halley, care se apropia de 
Pămînt cu viteza de. 170 000 
km/h ! Cu o asemenea viteză, 
distanța de la Pămînt la Lu
nă ar putea fi parcursă in a- 
proximativ 2 ore ! Dacă 
septembrie 1909, cometa 
afla la o depărtare de 
milioane km de Pămînt. 
.decembrie nu mai era „decil 
de 214 milioane km...

■ ■■*■■■■■■■■■■■■■■■ = ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
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VIATA INTERNAȚIONALA
Vizita ministrului afacerilor
externe, Corneliu Mănescu, stagiunea

1970 la(Brazzaville)în Congo
FESTIVALUL
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K. P. POLONA : O parte din termocentrala Turow de lingă 
Turoszow. voievodatul Wroclaw, care produce energie 

electrică folosind cărbune brun de la minele 
Turow I și Turow II

„Privilegii diplomatice"

CAMBODGIA
„Guvern regal de

PEKIN 5. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățcanu. trans
mite ; La Pekin a avut loc 
marți o conferință de presă. în 
cadrul căreia Norodom Sianuk 
a anunțat formarea unui „gu
vern regal de unitate naționa
lă". Acest guvern a fost alcă
tuit in cursul unui congres al 
Frontului National Unit al Cam
bodgiei. desfășurat la 3 și 4 
mai la Pekin. Congresul l-a a- 
les pe Norodom Sianuk pre
ședinte al Frontului. A fost a- 
4es. de asemenea, un Comitet 
Central. Norodom Sianuk a pre
zentat la conferința de presă 
lista guvernului regal de uni
tate națională, avînd ca prim- 
ministru pe Penn Nouth. fostul 
premier al Cambodgiei.

In continuare. Norodom Sia
nuk a dat citire programului 
politic adoptat de Congresul 
Frontului Național Unit al 
Cambodgiei. Sarcinile Frontu
lui, se relevă în programul po
litic, constau în unificarea și 
mobilizarea tuturor păturilor so- 
ciale, a partidelor politice, or
ganizațiilor profesionale și re
ligioase cambodgiene in apăra-

rea independenței naționale, a 
păcii, neutralității și integrită
ții teritoriale a țării împotriva 
agresiunii imperialiștilor ameri
cani. Avînd în vedere că in
tervenția americană împotriva 
Cambodgiei reprezintă o parte 
a planului de extindere a răz
boiului din Indochina, se arată 
în program. Frontul va coordo
na lupta sa cu aceea a popoa
relor frățești din Vietnam și 
Laos, călăuzindu-sc după prin
cipiul că eliberarea și apăra
rea fiecărei țări reprezintă o 
chestiune a fiecărui popor în 
parte și că sprijinul reciproc 
al celor trei popoare trebuie 
să se bazeze pe respectul mu
tual și năzuința spre conside
rarea intereselor fiecărui popor.

Politica externă a Frontului, 
se menționează in program, se 
va baza pe cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice și va 
fi călăuzită de spiritul Cartei 
O.N.U. Frontul se va abține de 
la participarea la vreo alian
ță militară, nu va permite altoi 
țări să creeze baze militare și 
să staționeze trupe și personal 
militar pe teritoriul Cambod
giei.

S-a încheiat

SAIGON 5 (Agerpres). — Ad
ministrația de la Saigon și gu
vernul Lon Noi de la Pnom 
Penh au hotărit înființarea în 
capitala cambodgiana a unei 
misiuni saigoneze permanente 
cu ..privilegii diplomatice'* — 
anunță agențiile de presă oc
cidentale.

Observatorii politici remarcă 
faptul că această hotărire a fo£t

luată în condițiile intervenției 
militare americano-saigoneze în 
Cambodgia și că ea reprezintă 
un prim pas spre restabilirea 
relațiilor diplomatice între Sai
gon si Pnom Penh. Relațiile 
diplomatice dintre Cambodgia 
și administrația saigoneză au 
fost rupte Ia 27 august 1963 din 
inițiativa șefului stalului cam
bodgian. Norodom Sianuk.

PNOM PENH 5 (Agerpres). 
— Trupele intervenționisle a- 
mericano-saigoneze au deschis 
marii dimineața un nou front 
în Cambodgia. în reqiunea Se 
San, din Platourile înalte. Po
trivit declarațiilor comandamen
tului american de la Saigon, 
declanșarea acestei operațiuni 
a fost precedată de bombarda
mente masive. întreprinse asu
pra zonei respective de aviația 
americană.

în acest fel, relatează agen
țiile de presă, trupele america
no-saigoneze sînt angajate pe 
teritoriul cambodgian în trei 
operațiuni paralele, desfășurate 
•în regiunea Se San și in zonele 
denumite ..Cîrligul de undită" și 
„Ciocul de papagal", unde au 
fost înregistrate cele mai inten
se ciocniri cu forțele rezisten
tei populare cambodgiene.

Agențiile de presa semnalează

Declarația

ca, paralel cu pătrunderea în 
adincime a unităților americano- 
saigoneze pe teritoriul Cam
bodgiei, se intensifică acțiunile 
forjelor patriotice în zona ora
șului Pnom Penh, capitala tării. 
Acestea au cucerit punctul stra
tegic Noak Leunq. care 
chează locul de trecere 
fluviul Mekong, la 45 kilometri 
depărtare de capitală. în cursul 
zilei de marți, forțele rezisten
tei populare au cucerit, potrivit 
corespondentului aqenliei Reu
ter. și malul vestic al fluviului, 
precum si satul Koki Thorn, si
tuat la 13 kilometri de capitala, 

în sprijinul trupelor regimu
lui do la Pnom Penh, precizea
ză agenția Associated Press ci
tind surse oficiale, au fost aduse 
trei batalioane de 
cainbodo!',"! ÎT'struite 
în Vietnamul de sud de 
unități speciale americane.

lui U. Thant
In cadrul unei conferințe de 

presă consacrate situației din 
Asia de sud-est. secretarul ge
neral al O.N.U.. U Thant. a 
declarat: „Nu pot să-mi disi
mulez profunda îngrijorare vă- 
zind că războiul atinge Cam
bodgia. Informațiile recente pri
vind reluarea bombardamente
lor asupra Vietnamului de 
nord sint o nouă sursă de în
grijorare. Aș dori, de aseme
nea. să exprim public preocu
parea pe care am resimțit-o,

încordare în capitala

în cursul ultimelor luni, 
de intensificarea luptelor __
Laos. U. Thant a ținut să re
leve îngrijorarea lumii in fața 
-riscurilor serioase pe care le 
comportă recenta agravare a 
situației" din această zonă, de- 
clarind ferm că ..trebuie să sc 
pună capăt acestui război hi
dos*. El a propus convocarea 
unej „reuniuni internaționale* 
consacrate situației din Vietnam 
și Cambodgia.

fată 
din

BRAZZAVILLE 5 — Trimi- 
il special Agerpres, Nicolae 

Crețu. transmite: Ministrul a- 
faccrilor externe al Republicii 
Socialisto România, Corneliu 
Mănescu, care sc află intr-o 
vizită oficială ia Brazzaville, la 
invitația guvernului R. 1’. Con
go a continuat marți convorbi
rile cu omologul său 
Auxencc Ikonga. In 
convorbirilor au fost 
probleme dc interes 
In aceeași zi a fost 
protocolul primei sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare e- 
conomică și tehnică intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Congo, fi
ind adoptat și statutul acestui 
organism. Atit convorbirile din
tre cei doi miniștri de exter
ne, cit și reuniunile specialiș
tilor celor două părți au evi
dențiat existența posibilităților 
reale, pentru o colaborare fruc
tuoasă in diverse domenii în 
special in cel minier, petroli-

er, metalurgic, agricol, al 
ploatărij forestiere și în indus
tria lemnului. transporturile 
fluviale etc. Semnarea acestui 
protocol constituie o formă con
cretă do manifestare a bune
lor relații dintre cele două 
țări.

Intr-o declarație făcută tri
misului special Agerpres, minis
trul afacerilor externe Auxencc 
Ikonga, și-a exprimat opinia 
că semnarea documentului con
stituie un eveniment marcant 
în eforturile comune de lărgi
re și întărire a relațiilor de 
prietenie dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Congo, in spiritul pă
cii și destinderii internaționale. 
La rîndul său. ministrul româif 
al afacerilor externe a remar
cat că protocolul primei sesi
uni a comisiei mixte și vizita 
în general, vor contribui la în
tărirea relațiilor româno-coh- 
golezc, la diversificarea coope
rării dintre cele două țări.

în Republica
SANTO DOMINGO 5 (Ager

pres). — Atmosfera de tensiune 
care domnește în Republica Do
minicană de cîteva săplămini 
s-a agravat luni în urma asa
sinării liderului sindicatului șo
ferilor din transporturi. Augus
tin Lopez Castro. Potrivit decla
rațiilor unor conducători ai a- 
cestui sindicat, Lopez Castro ar 
fi fost împușcat duminică seara 
de doi membri ai gărzii prezi
dențiale. Politia nu a furnizat, 
pentru moment, nici un fel de

Informații cu privire la acest 
incident.

în capitala dominicană se ma
nifestă temeri că acest nou a- 
tentat politic va complica și 
mai mult atmosfera și așa încăr
cată dinaintea alegerilor pre
zidențiale, ce urmează să aibă 
loc la 16 mai. Trei grupări po
litice dominicane — Partidul 
revoluționar dominican, Uniu
nea civică națională și Alian
ța socială democrată au anun
țat că in semn do protest față 
de încercarea președintelui 
Balaguer de a obține un al doi
lea mandat, vor boicota alege
rile de la 16 mai. S’n-,:ralul 
șoferilor din Republica Domini
cană este una din organ 
care sprijină partidele de

rranslormărllc soclal-econo- 
mice dc marc amplitudine pe 
care Ic cunoaște astăzi Repu
blica Populară Congo au lost 
conturate și adoptate în anul 
1969, an de cotitură în viața 
acestui stat, /Munci, Consiliul 
Național al Revoluției, orga
nul suprem al țârii, a procla
mat solemn principiul naționa
li zării mijloacelor principale 
dc producție: solul, subsolul, 
pădurile ele. Au fost sistate 
eliberările dc noi licențe Ur
melor străine pentru exploa
tarea pădurilor — principala 
bogăție a țării, hotdrindu-se 
totodată ca prelucrarea mate
rialului lemnos să revină in în
tregime sectorului de stat. In 
același an, în luna octombrie, 
a fost naționalizată principala 
calc lerată (Congo-Ocean) care 
leagă Brazzaville de portul 
maritim Puerto Nuarom, ad
ministrația acestei căi vitale 
pentru economia țării Hind 
încredințată Agenției națio
nale congoleze de comunica
ții.

Ca și pentru alte slate afri
cane, cucerirea independenței 
de stal nu a însemnai în mod 
automat și eliberarea totală 
dc colonialism, întrucit la 
Brazzaville a lost instaurat un 
guvern aservit lostei metro
pole. Acuitatea conflictelor 
sociale determinate de formele 
coloniale de exploatare, nede
săvârșirea revoluției de elibe
rare națională au determinat 
un nou avînl al luptei de eli
berare în Congo. In august 
1963, la Brazzaville a izbucnit 
o grevă generală și poporul 
congolez, sub conducerea sin
dicatelor, a înlăturat regimul 
lui Youlou. Succesul acestei 
acțiuni poate li explicat prin 
faptul că ponderea clasei 
muncitoare in societatea con
goleză este mult mai importan
tă decit în alte state africane. 
Un alt moment important din 
viața politică a țării a fost 
iulie 1964, cind a lost creată 
organizația Mișcarea Națio
nală Revoluționară (M.N.R.), 
care a devenit partid unic și 
dc guvernămînt. tn anii 1964— 
1967, M.N.R. a promovat o po
litică de întărire a sectorului

tal șl o întărit controlul 
asupra proprietății apar finind 
companiilor străine. Totodată, 
au lost puse bazele monopolu
lui de stat in comerțul exteri
or și ale mișcării cooperatiste 
în mediul rural.

Consolidarea forțelor patrio
tice din Congo după eveni
mentele din august-septembrie 
1968 s-a desfășurat intr-o at
mosferă de presiune crescindă 
at it din partea reacțiunii in
terne cit și externe, legată de. 
cercurile imperialiste. O cifră 
este edificatoare : din ianua-
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rie 1969 au fost innăbușite 
trei lovituri de stat. Aceste 
uneltiri au putut fi dejucate 
datorită sprijinului larg de 
care se bucură actuala con
ducere a țării din partea ce
lor mai diverse pături ale 
populației și in primul riad 
din partea maselor muncitoare.

Pe plan extern, guvernul 
Republicii se pronunță pentru 
pace, prietenie și colaborare 
intre popoare, pentru respec
tarea suveranității statelor, 
împotriva uneltirilor forțelor 
imperialiste. Relațiile priete
nești ale. României socialiste cu 
Republica Populară Congo se 
înscriu armonios în preocupa
rea constantă a politicii ex-

a stalului nostru de a 
extinde continuu relațiile po
litice, economice, te/inico-șliin- 
țifice și culturale cu țările în 
curs de dezvoltare, de spriji
nire a aspirațiilor de liber
tate, emancipări' și prosperi
tate ale popoarelor din Africa. 

Relațiile dintre România și 
Republica Populară Congo se 
înscriu in contextul general 
al relațiilor noastre cu noile 
state independente ale Africii, 
care sc dezvoltă in temeiul 
promovării și respectării con
secvente a principiilor suvera
nității și independenței națio
nale, egalității in drepturi, ne
amestecului in treburile inter
ne, avantajului reciproc, a 
dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, potrivit pro
priilor aspirații și interese. 
Turneul ministrului afacerilor 
externe al României. Corneliu 
Mănescu, intr-o seric de țări 
africane, incepind cu Congo 
(Brazzaville), va contribui cu 
siguranță la dezvoltarea rela
țiilor dintre România și țările 
continentului african, in inte
resul popoarelor noastre cit și 
păcii, securității și înțelegerii 
internaționale. Principiile sta
tornicite la temelia relațiilor 
României cu țările din Africa, 
dorința reciprocă de extinde
re și diversificare a .acestor 
relații, atmosfera de încredere 
și respect fac ca perspectivele 
raporturilor de prietenie și 
colaborare cu popoarele con
tinentului african să fi( 
sebit di- favorabile. Co” 
rile intre ministrul d.e e. 
al României și. oficialitățile 
congoleze vor contribui la o 
mai bună cunoaștere a popoa
relor noastre, vor constitui un 
impuls pentru extinderea co
laborării dintre cele două țări 
și popoare, inscriindu-se in 
contextul general al politicii 
externe a României socialiste 
— de promovare a unor rela
ții de cooperare multilaterală, 
de creare a unei atmosfere de 
încredere și stimă reciprocă 
între toate țările lumii.

Gheorghe CIOBANU

PARIS 5. — Coresponden
tul Agerpres. Alexandru 
Gheorghiu, transmite : „Festi
valul Teatrului Națiunilor", 
stagiunea 1970, s-a deschis 
luni seara. într-un mod cu 
totul insolit, Cu prezentarea 
— intr-unui din pavilioanele 
străvechilor hale ale Parisu
lui — a poemului epic ..Or
lando Furioso" de Ludovico 
Ariosto, interpretat, intr-o a- 
daptare originală, de ..Teatrul 
liber" din Roma.

In această stagiune a Tea
trului Națiunilor, care se va 
desfășura de asemenea și la. 
„Theatre de France", vor mai 
avea loc spectacole cu piesele 
„Una din ultimele seri ale 
carnavalului" de Carlo Gol
doni (Teatro Stabile din Ge
nova), „Ivanov" de Anton 
Pavlovici Cehov și „Loren- 
zaccio" de Alfred de Musset 
(Teatrul „Za Brano" din Ce
hoslovacia). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" din Bucu
rești prezintă comedia muzi
cală „Coana Chirița" de Tu
dor Mușatescu. după Vasile 
Alecsandri în regia lui Ilorea 
Popescu.

Organizației 
Mondiale

GENEVA 5 — Corespon
dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : La Palatul Națiu
nilor din Geneva au început 
luni lucrările celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Mondiale a 
Sănătății. După discursul i- 
naugural, rostit de dr. Wil
liam Slewart, participanții au 
luat in dezbatere unele pro
bleme de procedură. Discuții
le propriu-zise vor începe 
miercuri. Pe ordinea de zi 
sint înscrise probleme pri
vind mediul Înconjurător, 
eradicarea principalelor ma
ladii endemice și epidemice, 
formarea și instruirea perso
nalului medical, admiterea de 
noi membri.

La actuala sesiune participă 
delegați din peste 130 de 
stale membre ale O.M.S., re
prezentanți ai O.N.U., ele. 
Din România participă o de
legație condusă de Dan Enă- 
chescu, ministrul Sănătății.

Șeful delegației României 
la cea de-a 23-a sesiune a 
Adunării Generale a O.M.S. 
a avut o întrevedere cu di
rectorul general al O.M.S., 
dr. M. G. Candau. Cu acest 
prilej au fost abordate unele 
chestiuni legate de dezvolta
rea cooperării României cu 
O.M.S., problema formării de 
cadre și a planificării sani
tare. La discuție a participat 
ambasadorul Ion Datcu, șeful 
misiunii permanente a Repu
blicii Socialiste România pe 
lingă Oficiul O.N.U. din Ge
neva.

SAIGON 5 (Agerpres). — Va
lul de proteste ale populației 
împotriva regimului saigonez a 
provocat o încordare extremă 
în capitala sud-vietnameză. ca
re este de mai multe zile scena 
unor incidente violente intre 
manifestanți și poliție. In pri-

mele ore ale dimineții de marți, 
numeroși polițiști au lansat un 
adevărat asalt asupra pagodei 
„Quoc Tu", ocupată, incepind 
de duminică seara, de budiști 
ostili actualei administrații de 
la Saigon. Ei au deschis focul 
asupra ocupanților pagodei, u-

BERLIN 5. — Corespondentul Agerpres, Ștefan Deju. 
transmite: La Berlin s-a deschis, în prezența lui Walter 
Ulbricht. prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, cel de-al 7-lea Con
gres al pedagogilor din R.D.G. La lucrări participă 3 300 
de delegați, precum și oaspeți de peste hotare. Din Repu
blica Socialistă România ia parte o delegație a Ministerului 
Invățămînlului, condusă de Traian Pop, adjunct al minis
trului învățămintului.

CauzeSe eșecului răscoalei
Haiti

CIUDAD DE MEXICO 5 (A- 
gerpres). — Colonelul Octave 
Cayard, comandantul gărzilor 
de coastă haitiene care s-;au 
răsculat la 24 aprilie împotriva 
regimului președintelui Francois

CIUDAD DE GUATEMALA 5 
(Agerpres). — In ultimele patru 
zile, în Guatemala au avut loc 
o serie de atentate, care au 
provocat moartea a cinci per
soane. Duminică, persoane ne
cunoscute au atacat și ucis pe 
Antonio Marroqui, primarul din 
Jocotan, (provincia Chiquimu- 
la), care făcea parte din parti
dul de guvernămînt. El este cel 
de-al doilea primar al acestei 
localități asasinat în împreju
rări misterioase. Un alt aten
tat a fost comis asupra lui 
Marco Tulio Rendon, unul din 
șefii serviciilor de propagandă 
ale președintelui Arana Osorio, 
ales în urma scrutinului pre
zidențial din martie a. c., care 
urmează să-și preia funcția în 
luna iulie.

In ciuda tuturor cercetărilor 
întreprinse, poliția nu a reu
șit să descopere pe autorii a- 
tentatelor.

Duvalier, a explicat, intr-un in
terviu acordat ziarului mexican 
„Excelsior", că a luat această 
hotărire deoarece situâția poli
tică din Haiti „era insuporta
bilă". El l-a calificat pe dicta
torul Duvalier drept ..principa
lul inamic al poporului haitian", 
precizînd că cei 118 oameni pe 
care i-a condus au acționat în 
fcalilate de militari și nu de 
.politicieni. Referindu-se la cau
zele eșecului răscoalei, colone
lul Cayard le-a atribuit lipsei 

’sprijinului din partea altor u- 
nități ale armatei haitiene. „Un 
"sprijin minim, a spus el, ar 
.’fi permis răsturnarea lui Duva
lier în 48 de ore. întrucit nu 
am avut acest sprijin a trebuit 
'să protejez, viețile oamenilor 
moi și de aceea am îndreptat 
cele trei nave ale noastre spre 
Porto Rico". .

CURT■

-vietnameză
cigind 10 persoane și rănind 70.

In aceeași zi, în capitala sud- 
vietnameză au avut loc noi 
ciocniri între forțele polițienești 
și grupurile de studenți care 
manifestau împotriva regimului 
Thieu. Reprezentanți ai budiș-

tilor și ai studenților au orga
nizat ulterior o conferință de 
presă in capitala sud-vietname- 
ză pentru a protesta împotriva 
represaliilor la care sînt supuși 
oponenții administrației de la 
Saigon.

La Institutul politehnic din 
Cracovia au fost organizate 
„zile ale culturii românești". 
N. Marcș, atașat cultural al 
ambasadei române la Varșo
via, a evocat cu acest prilej 
legăturile tradiționale pe tă- 
rim cultural dintre popoarele 
român și polonez. A avut loc 
un concurs cu premii pe te
ma „România frățească" și a 
fost prezentat un montaj li- 
terar-muzical prezentat de un 
grup de studenți ai lectora
tului de limbă română de la 
Universitatea Jagiellona din 
localitate, cuprinzînd tradu
ceri in limba polonă ale u- 
nor fragmente din operele ce
lor mai reprezentativi scri
itori români și piese de mu
zică cultă și populară româ
nească.

• Conform datelor prezen
tate de Comisia pentru cerce
tarea crimelor comise de mili
tarii americani in Vietnam, a- 
vioancle S.U.A. au efectuat în 
cursul lunii aprilie 2 000 dc rai
duri in cadrul unor misiuni de 
recunoaștere în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam.

De asemenea, comisia a stabi
lit ca în cursul lunii aprilie 
aviația americană a bombardat 
de 42 de ori provincii sudice 
ale R. D. Vietnam, lansînd 700 
de bombe explozive obișnuite 
și 213 000 bombe cu bile, provo- 
cind numeroase victime in 
rîndul populației.

• John Parkinson, pacientul 
canadian care a supraviețuit 
cel mai mult unei grefe cardiace, 
și-a reluat lucrul ca director 
al serviciului de vînzări 
unei fabrici de cauciucuri
Montreal. El a fost supus unei

al
din

operații de transplantare la 3 
noiembrie 1968 la „Royal Vic
toria Hospital" din Montreal, 
primind inima unei femei în 
vîrstă de 28 de ani. Parkinson 
parcurge zilnic 6—8 km pe bi
cicletă șl își conduce singur 
automobilul.

La Praga a sosit marți dimineață delegația de partid 
și guvernamentală sovietică, in frunte cu Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S, Agenția TASS preci
zează că delegația va participa la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă și va semna noul Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și Cehoslovacia, precizează agenția TASS.

Henry Ford și automobilele japoneze
Henry Ford, președintele 

cunoscutei firme constructoa
re de automobile din S.U.A., 
este îngrijorat. Și nu, așa 
cum ■'-ar putea crede, numai 
din cauza situației destul de 
dificile prin care trece indus
tria automobilului americană, 
ci și din cauza concurenței 
din ce în ce mai serioase de 
pe piața internă pe care o 
lac automobilele japoneze. In 
plus. Ford mai este supărat 
și de luptul că industriașii ni
poni au trecut la o serie de

măsuri care ii pun, In bună 
puric, la adăpost dc penetra
lia americană pe piața lor 
internă. Vorbind in fața con
ducătorilor iilialei canadiene 
a firmei sale, Ford a subliniat 
că in prezent este aproape 
imposibil să se exporte ve
hicule de iubricafie americană 
pe piața japoneză din cauza 
restricțiilor și a barierelor 
vamale impuse de către a- 
ceastâ țară, lată de ce nu ar 
ti imposibil ca intr-un viilor 
destul de apropiat compania

„Ford". și împreună cu ea și 
alte companii similare, să 
ceară guvernului S.U.A. să 
impună, la rîndul său, o serie 
de restricții importurilor de 
automobile nipone.

In eventualitatea că fabri
canții de automobile ameri
cani vor cere guvernului să 
ia o serie de măsuri restric
tive privind importurile de 
automobile nipone, între 
S.U.A. și Japonia se va de
clanșa un nou război — acela 
al automobilelor. După cum

se .știe, de mai multă vreme 
intre cele două țări se duce 
un „război" surd al produse
lor textile. Comercianfii și 
industriașii americani se văd 
serios concurați ia ei acasă 
de „invazia" de produse tex
tile nipone. Nici chiar discu
țiile dintre președintele Nixon 
și premierul nipon Salo nit 
au dus la obținerea vreunui 
rezultat care să îi mulțumeas
că pe oamenii de aiacerl a- 
mericani.

• Unitățile apărării antiaeri-
■ ene ale R. D. Vietnam au dobo- 

rit în primele 4 zile ale lunii 
mai, în spațiul aerian al pro
vinciilor sudice ale țării, 13 
avioane americane, informează 
postul de radio „Vocea Viet
namului". în cursul acestor rai
duri au fost bombardate regi
uni populate ale țării.

e----------------
MADRID 5 (Agerpres), — Mi

nistrul afacerilor externe al 
Spaniei, Gregorio Lopez Bravo, 
a plecat lntr-o vizită oficială 
de trei zile in Maroc. La Rabat, 
diplomatul spaniol va avea con
vorbiri cu regele Hassan, cu 
premierul Ahmed Laraki și cu 
ministrul afacerilor externe

• Vicepremierul Malayeziel, 
Tun Abdul Razak, aflat în Iran 
într-o vizită oficială, a fost 
primit de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. După 
cum transmite agenția Reuter, 
în cursul întrevederii au fost 
discutate probleme legate de 
evoluția situației în Orientul 
Apropiat și Asia de sud-est și 
de dezvoltarea relațiilor bilate
rale irano-malayeziene. In ace
eași zi, Tun Abdul Razak 
ferit cu premierul Amir 
Hoveida.

® Ministrul muncii al S.U.A., 
George Shultz, a declarat în 
fala Comisiei senatoriale pen
tru problemele muncii că an
chetele întreprinse pină in 
prezent nu au relevat existen
ța vreunei legături intre 
asasinarea liderului sindi
cal Joseph Yablonski și a fa
miliei acestuia, pe de-o parte, 
și alegerile pentru funcția de 
președinte al sindicatului mine
rilor, pe de altă parte.

După cum se știe, Yablonski 
a fost asasinat, împreună cu 
soția și fiica sa, la 5 ianuarie 
a.c. Sub presiunile efectuate 
asupra Ministerului Muncii 
către o serie de partizani 
lui Yablonski, rezultatele 
gerilor pentru funcția de preșe
dinte al sindicatului minerilor 
au fost suspendate pină la elu
cidarea asasinării familiei Ya
blonski.

de 
al 

ale-

a con- 
Abbas

Abdelhadi Boutaleb. Cu 
prilej vor fi examinate 
multe probleme inleresînd cele 
două țări, între caro și chesti
unea Saharei spaniole, teritoriu 
considerat ca fiind cel mai bogat 
din lume in zăcăminte de fos
fați,

acest 
inai

• Nemulțumit de proasta funcționare a telefonului 
său, Dean Lewis, din Jersey City, a ținut să-și manifeste 
această nemulțumire într-un mod original, dar absolut po
liticos. Cind oficialitățile de resort i-au cerut să-și achite 
taxa telefonică de 3 000 dolari, el a plătit întreaga sumă ce 
o datora numai in monede de cite 1 cent. Dean Lewis a 
declarat că dacă serviciile de telefoane vor continua să fie 
r.csatisfăcătoare, va plăti din nou in același mod.
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