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ÎNCHEIEREA VIZITEI
.* *

încercarea deosebit de grea 
prin care a trecut poporul nos
tru în această primăvară a evi
dențiat, încă o dată, marea 
forță a orlnduirii socialiste, în
crederea nețărmurită a celor ce 
muncesc în partid, voința una
nimă de a invinge greutățile, 
de a readuce orașele și satele 
patriei pe făgașul firesc.

Pierderile provocate de cala
mități sînt enorme. Inundațiile 
au lovit greu aproape toate 
județele țării, urmările lor se 
resimt. înlăturarea cît mal ur
gentă a urmărilor calamităților, 
refacerea și normalizarea vieții 
economice, constituie sarcina 
primordială ce revine in pre
zent întregului popor.

La chemarea partidului, cetă
țenii patriei, ca un singur om, 
au răspuns prezent, s-au înca
drat în efortul muncii construc
tive. In acest efort menit să 
refacă, fără întîrziere, ceea ce 
puhoiul de ape a stricat se în
scrie și activitatea comuniștilor, 
a celorlalți oameni ai 
din orașul Petrila.

Demonslrînd nobilul 
ment al solidarității umane în- 
ticaga populație a .orașului a 
răspuns și răspunde apelului 
făcut pentru a-șj aduce contri
buția la sprijinirea sinisiraților, 
ia refacerea economici naționa
le.

Prin centrele de col setare ce 
au funcționat in oraș au fost 
predate de către cetățeni peste 
11 000 articole de îmbrăcămin
te, obiecte de uz casni- care 
au fost trimise în localitățile 
ce au suferit de pe urina inun
dațiilor.

Locuitorii din Jicț, din Cimpa 
au colectat și trimis sinisirati- 
lor sute de kilogtame de ali
mente. In contul C.E.C. 2 000 
— contul omeniei — s-au depus 
însemnate sume de bani.

Colectivele de muncitori, 
gineri și tehnicieni de la 
ploatările miniere Petrila 
Lonea, de la preparația cărbu
nelui au înțeles că cel mai va
loros aport la înlăturarea ur
mărilor calamităților naturale îl 
constituie îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan la 
toți indicatorii. înfăptuirea an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă.

Colectivul minei Petrila 
reînnoit angajamentul < 
propunîndu-și să dea în 
an, în afara sarcinilor de plan, 
8 000 tone de cărbune, cu 3 500 
de tone mai mult decît

Azi, incepînd de la ora 
9, la hotelul alpin „Rusu" 
are loc un simpozion me
dical organizat de Comite
tul U.S.S-M. de pe lingă 
Spitalul Unificat Petroșani, 
cu tema: 
Programul 
cuprinde 10 
specialitate 
cadre medicale din munici
piul Petroșani, precum și

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,
A

NICOLAE CEAUSESCU, IN FRANȚA
• * •«

Dovezi elocvente
ale patriotismului,

ale solidarității
Trimișii speciali Agerpres 

transmit :
Ultima etapă a vizitei pre

ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, in Franța 
a fost, după cum se știe, orașul 
Lyon, unde șeful statului ro- 
i ‘ni împreună cu soția. Elena 
Ceaușescu. și persoanele oficia
le care il însoțesc, au sosit joi 
seara, după o călătorie în sudul 
Ffanțci.

Orașul, care se mindrește a 
avea, dintre orașele franceze, 
cele mai ample, mai vechi și 
mai profunde relații de priete
nie cu România, a dat primirii 
oficiale făcute de șeful statului 
nostru caracterul unei sincere 
și călduroase manifestări de 
prietenie, dragoste și respect 
pentru țara și poporul român.

Ziarele lyoncze oglindesc. în- 
cepind din prima pagină, in 
ample reportaje bogat ilustrate, 
manifestările caro au avut loc 
§oi. Ziarul „Le Progres11 acordă

la uzinele
Belle Alsthom

Ultima zi a vizitei oficiale 
pe care președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa. Elena 
Ceaușescu, au intreprins-o in 
Franța, a fost consacrată cu
noașterii directe a realizărilor 
Uzinelor Delle Alsthom. cu ca
re întreprinderi de resort din 
țara noastră întrețin multiple 
legături de cooperare.

Specializată in construcția a- 
_ paratajului de medic. înaltă și 
foarte înaltă tensiune și puteri 
mari de scurtcircuit, societatea 

Z'Telle Alsthom asigură jumă- 
~tate din producția Franței și 

aproape două treimi din ex
porturile acesteia de aparataj 
de deconectare și de protecție 
a rețelelor pînă la tensiunea 
de 750 KV — cea mai înaltă 
folosită in prezent în lume. 
Uzinele din Villeurbanne se în
tind. singure, pe o suprafață 
de 80 000 mp. dintre care G0 000 
mp acoperiți, și produc anual 
peste 5 000 tone materiale elec
trice de cea mai înaltă tehni
citate.

La sosire. înalții oaspeți ro
mâni și persoanele oficiale 
care ii însoțesc au fost intîm- 
pinați de dl. Guyot, directorul 
general al întreprinderilor Delle 
Alsthom. și de primarul subur
bie: Villeurbanne.

Pe aleea principală de la in
trarea in întreprindere, in in-

DECLARAȚIA
A ’

ROM ANO-FR ANCEZA

Nicolae 
soția, 
o vi- 
între

La invitația președintelui Re
publicii Franceze, Georges 
Pompidou, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.
Ceaușescu. împreună cu 
Elena Ceaușescu. a făcut 
zită oficială în Franța. 
15 și 19 iunie 1970.

in cursul șederii in Franța, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale care l-au 
însoțit au vizitat obiective in
dustriale și agricole, monumen
te istorice și așezăminte social- 
cuiturale din Paris. Versailles, 
Toulouse, Nîmes, Lyon, regiu
nile văii Rhonului și Langue
doc. Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a avut, astfel, prile
jul să ia contact cu realizările 
franceze în domeniile econo
mic. social și cultural.

lnalților oaspeți români li 
s-a făcut pretutindeni o pri
mire călduroasă, expresie a re
lațiilor de prietenie tradițională 
intre România și Franța și a 
sentimentelor de prețuire și sti
mă reciprocă de care sint ani
mate cele două popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Franceze au purtat con
vorbiri, la care, din partea ro
mână au participat : Uie Ver- 
deț. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Corne- 
Iiu Mănescu. ministrul aface
rilor externe. Corne) Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. 
Gheorghe Cioară, prim-vicepre- 

reportajelor vizitei cel mai im
portant loc în pagina întîi și 
o pagină întreagă în interior. 
Pe spații largi este prezentată 
vizita președintelui Consiliului 
de Stat și in Dernier heure 
Lyonaise'1. Pe lingă manifestă
rile locale, care acoperă o pa
gină de ziar, un reportaj este 
consacrat vizitei în Provence. 
In „L’Ecto*.  un amplu repor
taj și numeroase imagini foto
grafice prezintă vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu cu a- 
cest titlu pe cinci coloane : 
..Domnul Ceaușescu a spus pri
marului din Lyon : Orașul dum
neavoastră arc un loc de primă 
importanță în cadrul relațiilor 
dintre Franța și ‘România11. A- 
cest titlu exprimă mîndria lyo- 
nezilor, bucuria lor. dorința lor 
de a da cit mai multă strălu
cire vizitei pe care o face în 
orașul lor un oaspete stimat 
și iubit.

tîmpinarea șefului stalului ro
mân au venit Raymond Pelle
tier, administrator — director 
general al Companiei generale 
de electricitate, și Pierre Fer
rand, director delegat al 
lor Dello Alsthom.

In salonul de recepții 
trcprinderilor, Raymond 
tier. Pierre Ferrand, 
Guyot și un reprezentant al 
muncitorilor de la Uzinele Dollc 
Alsthom au rostit scurte alo
cuțiuni, în care, după ce au 
urat bun sosit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale, 
au făcut o trecere in revistă 
a bunelor și multiplelor relații 
de cooperare care există intre 
această firmă și întreprinderi 
din țara noastră.

Mulțumind pentru cuvintele 
ce i-au fost adresate, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. a subliniat caracte
rul pozitiv și fructuos al vi
zitei și al convorbirilor pe care 
le-a purtat in Franța. Relevînd, 
totodată, progresele înregistrate 
in colaborarea între Delle Al
sthom și întreprinderile româ
nești, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convin
gerea și speranța că după a- 
ceastă vizită relațiile de coope
rare și colaborare dintre Ro
mânia și Franța vor cunoaște 
o dezvoltare și mai marc, in 
interesul celor două părți.

Au fost vizitate, în continua- 

Uzine-

ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Constantin Fli- 
tan, ambasadorul Republicii So
cialiste România in Franța.

Din partea franceză, au parti
cipat : Jacques Chaban-Delmas, 
primul ministru. Maurice Schu
mann. ministrul afacerilor ex
terne. Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțe
lor. Francois Ortoli, ministrul 
dezvoltării industriale și știin
țifice. Jean de Lipkowski, se
cretar de stat al afacerilor ex
terne. Pierre Pelen, ambasado
rul Franței in Republica So
cialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat 
în atmosfera de prietenie ca
racteristică relațiilor dintre cele 
două țări. Ele s-au referit la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
franceze, precum și la princi
palele probleme internaționale.

Trecînd in revistă stadiul re
lațiilor româno-franceze, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Georges Pompidou 
s-au felicitat pentru progresele 
realizate in numeroase domenii.

Cei doi șefi de stat au consta
tat că dezvoltarea schimburi
lor comerciale româno-franceze, 
care se desfășoară pe o bază 
reciproc avantajoasă, continuă 
potrivit unor indici de creș
tere ridicați și se orientează 
spre un echilibru mai bun, fi
ind favorizate de către noul 
acord referitor la schimburile 
și cooperarea economică, înche
iat la 9 ianuarie a. c. la Bucu
rești. pentru perioada 1970— 
1974.

Ei consideră că pentru Ro
mânia și Franța există largi 

re. principalele sectoare ale u- 
zinelor, atelierele de montaj, 
laboratoarele, stațiunile de ex
perimentare. Gazdele au pre
zentat președintelui Ceaușescu 
cîteva experiențe cu cele mai 
noi realizări in domeniul elec
trotehnicii obținute de lucrăto
rii de la Delle Alsthom.

De-a lungul întregului par
curs prin incinta uzinelor, 
muncitorii de la Delle Alsthom 
s-au adunat în grupuri com
pacte. au aplaudat și au pri
mit cu multă căldură pe șeful 
statului român; manifestări de 
caldă simpatic au avut loc în 
toate atelierele, în laboratoarele 
și stațiunile de experimentare 
vizitate.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și soția sa. Elena Ceaușescu, 
au strîns cu căldură miinilc 
muncitorilor, care le-au făcut 
o primire deosebit dc entu
ziastă.

In ropotele de aplauze ale 
lucrătorilor de la Delle Al
sthom. președintele Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun de 
la gazde.

La prinz. președintele Consi
liului dc Stat și soția au parti
cipat la un dejun oferit în 
onoarea lor la Palatul prefec
turii Rhonului.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

-k
Ultimele momente ale vizitei 

șefului statului român la Lyon 
au oferit din nou lyonezilor 
prilejul să-și exprime stima ?i 
simpatia lor față de înaltul 
oaspete. Numeroși trecători se 
opresc la trecerea cortegiului 
prezidenția] în drumul spre 
aeroport, de-a lungul monu
mentalelor bulevarde ale or-i- 
șului. fac semne prietenești de 
salut.

La aeroportul Lyon-Bron un
de pe înalte catarge flutură 
tricolorele celor două țări, pre
ședintele statului român este 
salutat cu onoruri militare, ră
sună apoi Imnul de stat al 
țării noastre. înalții oaspeți ro
mâni sînt conduși la scara a- 
vionului de persoanele oficiale 
franceze care l-au însoțit in 
provincie. de notabilitățile 
Lyonului. Președintele Nicolae 
Ceaușescu își ia cu căldură ră
mas bun de la ministrul Fran
cois Xavier Ortoli, de la am
basadorul Franței in România, 
de la prefectul de Rhone-Alpes, 
de la primarul orașului și de 
la ceilalți reprezentanți ai 
Lyonului.

Sint de față Constantin Fli- 
tan. ambasadorul României la 
Paris, precum și membri - ai 
Ambasadei.

La ora 15.30, avionul pre
zidențial a decolat, indreptîn- 

posibilități de a progresa pe 
căile unei cooperări economi
ce reciproc avantajoase. Au 
fost obținute deja rezultate 
substanțiale. Cooperarea româ- 
no-franceză, care s-a dezvol
tat cu succes în domeniile in
dustriei de automobile, ca și in 
cele ale electronicii și industriei 
chimice, ar trebui să-și lărgeas
că cimpul de acțiune, îndeo
sebi prin punerea in aplicare 
de noi formule de cooperare.

Dintre înțelegerile convenite, 
părțile au apreciat ca exem
plu de cooperare rodnică pro
ducerea in România a autotu
rismului „Dacia", in colaborare 
cu uzinele .Renault".

In cursul discuțiilor, părțile 
au convenit să extindă și să 
diversifice cooperarea în dome
niul industriei de automobile. 
S-a realizat sau sînt în curs de 
realizare o serie de înțelegeri 
pentru lărgirea cooperării bila
terale in anumite sectoare, prin
tre care industria mecanică, pe
trolieră, chimică, precum și în 
ceea ce privește dezvoltarea 
cooperării pe terțe piețe.

Cooperarea poate să se dez
volte și pe pianul tehnicii a- 
gricole, al cercetării și al apli
cării energiei nucleare in sco
puri pașnice. Cele două guver
ne încurajează, in acest sens, 
relațiile stabilite intre organis
mele și întreprinderile din cele 
două 
misiei 
tale 
mică, 
instituită orin acordul româno- 
francez din 20 ianuarie 1969, 
ilustrează in mod limpede ho- 

țări. Lucrările co- 
mixte guvernamen- 

de cooperare econo- 
t elinică și științifică.

du-se spre patrie, fiind însoțit 
pină la graniță, sub cerul a- 
zuriu al Franței, de o formație 
de onoare a aviației militare 
franceze.

înainte de a sc urca la bor
dul avionului, care avea să-l 
ducă in patrie, președintele 
Consiliului de Stat a fost soli
citat de numeroși ziariști să 
dea o scurtă declarație in le
gătură cu vizita sa în Franța. 
Președintele român a spus :

„Sîntem în ultima zi a vizi
tei făcute în frumoasa dv. pa
trie. Aș vrea să exprim încă 
o dată mulțumiri președinte
lui Pompidou pentru prilejul 
pe caro ni l-a oferit de a cu
noaște munca .și viața poporu
lui francez. Vizita și discu
țiile avute cu președintele 
Pompidou au fost deosebit dc 
rodnice. Ne întoarcem acasă cu 
impresii plăcute despre Franța 
și poporul francez. Consider că 
prietenia dintre Franța și Ro
mânia va cunoaște o dezvol
tare și mai puternica. Urez 
poporului francez multă ferici
re și pace".

La întrebarea pusă de un 
ziarist dacă președintele român 
apreciază că între politica ge
neralului de Gaulle și cea a 
președintelui Pompidou există 
o continuitate, tovarășul Nicolae 
Scaușescu a răspuns: ..Da, e- 
xistă o continuitate. Așa cum 
există o continuitate în dez
voltarea relațiilor dintre Fran- 

’ “ * ‘ Sint deosebit
intre noi se 
dc prietenie".

ța și România, 
de încintat că 
dezvoltă relațiile

★

In bogata cronică a raportu
rilor româno-franceze de secu
lară tradiție, vizita președinte
lui Nicolae ,Ceaușcscu in Fran
ța, prima vizită oficială a unui 
șef de stat român in această 
țară, constituie o nouă și re
marcabilă etapă în dezvoltarea 
prieteniei româno-franceze, un 
exemplu de cooperare fructu
oasă intre toate statele, indi
ferent de regimul lor social, 
o contribuție însemnată la o- 
pera de edificare a păcii și se
curității popoarelor.

Manifestările de caldă sim
patic, stimă și cordialitate cu 
care șeful statului român a 
fost intîmpinat pe întreg par
cursul vizitei sale in Franța, 
primirea deosebit de călduroa
să făcută atît de oficialități, cît 
și de populație confirmă presti
giul și prețuirea dc care sc 
bucură personalitatea președin
telui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, politica României 
socialiste consacrată țelurilor 
celor mai nobile ale umanită
ții — pacea, progresul, securi
tatea tuturor națiunilor lumii.

tărirea autorităților celor două 
țări de a intensifica coopera
rea intre România și Franța.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că schimburile științifice 
și culturale au cunoscut, de 
asemenea, în ultimii ani, o sen
sibilă dezvoltare.

Luind în considerare legătu
rile spirituale, cu rădăcini a- 
dinci în istoric, afinitățile de 
limbă și cultură, precum și 
faptul că intensificarea schim
burilor culturale, științifice și 
umane este o cerință imperati
vă a contemporaneității, cele 
două părți au convenit să folo
sească mai bine cadrul favora
bil oferit de acordul cultural 
în vigoare. Ele se vor strădui 
să intensifice cît mai mult cu 
putință acțiunile în direcția cu
noașterii valorilor civilizației și 
culturii celor două națiuni, dez
voltarea contactelor- intre sa- 
vanți, scriitori și artiști, intre 
universități, sporirea număru
lui de burse pentru specializa
re, extinderea acordurilor intre 
instituțiile cultural-științifice 
din cele două țării. In această 
priv’nță, biblioteca franceză 

- deschisă la București, în 1969, 
ca si biblioteca română, care 
urmează să fie deschisă la Pa
ris, vor fi un bun mijloc de a- 
sigurare . a unei difuzări mai 
largi a limbilor și a culturii ce
lor două popoare, contribuind, 
astfel, la o mai bună înțelege
re reciprocă. Cele două părți 
au subliniat, de asemenea, cu 
interes dezvoltarea schimburi-

(Gontwiuare in pag, a 4-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, / președintele Consiliului 
de Stal al Republicii Socia
liste România, împreună cu 
solid, Elena Ceaușescu, s-au 
înapoia! vineri seara in Ca
pitală, după vizita oficială 
făcută in Franfa, la invitafia 
președintelui Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou,

Președintele Consiliului de 
Stat a fost insofit de tova
rășii Hie Verdel, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Ioan A- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Cioară, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stal al Planificării, de con
silieri și exper/i.

La ora 19, avionul prezi
dențial a aterizat pe aeropor
tul Băneasa. Pentru a-l salu
ta pp președintele Consiliu
lui- de- Stal, la aeroport au 
venit tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 

Gheorghe Rădulescu, 
Trofin, Florian Dănă- 

Conslantin Drăgan, 
Faze has, Petre Lupu, 

.Mănescu, Dumitru
Janos 
Manea
Popa, Dumitru Popescu, Leon- 
le Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Ion Iliescu, Ion loni- 
fă, Vasile Palilinef, ion Stă- 
nescu, precum și soliile con
ducătorilor de partid și de 
stat, vicepreședinții ai Marii 
Adunări Naționale, ai Consi
liului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de in
stituții și organizații obș
tești.

Au fost prezenti Bernard 
Dejean de la Balie. însărci
natul cu afaceri ad-interim

ploaie torențială 
care a provocat

si
5

Ieri, în 
pere de nori ce s-a produs in 
zona dintre localitățile Baru 
și Banița a provocat mari vii
turi pe piraiele din preajma 
cumpenei Bănița. Șuvoaiele de 
ape dezlănțuite au depășit cu 
mult matca lor obișnuită revăr- 
sîndu-se și lovind cu furie tot 
ce au întîlnit în cale. Au fost 
luate de valuri case din locali
tățile Crivadia și Merișor. au 
fost afectate - de viituri calea 
ferată și șoseaua națională pe 
porțiunea Baru — Petroșani, 
datorită cărui fapt circulația 
trenurilor a fost întreruptă iar 
circulația rutieră se desfășoară 

al Franței la București, mem
bri ai ambasadei franceze, 
șeii ai misiunilor diplomati
ce acreditați in România 
alfi membri ai corpului 
plomatlc.

Mii și mii de bucureșleni, 
venifi la aeroport, au făcut 
șefului statului o entuziastă 
maniieslare de dragoste, sti
mă și înaltă prețuire.

Avionul prezidențial a o- 
prit în fafa salonului oficial. 
Din mulțime răsună puterni
ce aclamații. Se scandează 
îndelung . " ~ “
„Ceaușescu-P.C.R.". 
calorii de partid și de 
venifi în ' " . ’ 
propie de scara avionului și 
salută cu multă căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pionieri români și copii ai 
membrilor ambasadei france
ze oferă președintelui Con
siliului de Stat Nicolae 
Ceaușescu și soliei sale 
Elena Ceaușescu, buchete (Ic 
flori.

in atmosfera de puternic 
entuziasm, in ovațiile și ura
tele ce nu contenesc, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se in- 
dreaptă spre miile de cetă
țeni ai Capitalei venifi să-l 
întimpine. răspunde aclama
țiilor, slrînge prietenește 
mîirtilc multora dintre ei. 
In tot acest timp, răsună ne
contenit aplauzele, ovațiile 
mulțimii. Cetățenii Capitalei 
își exprimă astfel salislaclia 
pentru rezultatele fructuoase 
ale vizitei făcute în Franța 
de șeful statului român, pen
tru contribuția pe care tova
rășul Ceaușescu o aduce 
personal la dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre 
poporul nostru și toate po
poarele lumii, la instaurarea 
unui climat de pace și înțe
legere internațională.

(Agerpres) 

cu greutate. De asemenea au 
fost afectate diferite puncte de 
lucru ale șantierului 17 con
strucții C.F.R., Atelierele de 
zonă ca și alte obiective eco
nomice și in deosebi a avut 
de suferit depozitul de mate
riale Varnița al Centralei căr
bunelui unde pagubele la o 
primă estimare se cifrează la 
suma de 4 milioane lei.

Organele municipale do par
tid au luat măsuri energice 
pentru restabilirea traficului 
rutier, refacerea liniei ferate 
afectate și recuperarea unor bu
nuri primejduite de furia a- 
pelor.

muncitorești■

jamentul iniția). însemnate an
gajamente și-a luat acest colec
tiv și în ceea ce privește rea
lizarea de economii, in mod 
deosebit prin reducerea consu
murilor specifice de materiale.

Mobilizați de organizațiile de 
partid, oamenii muncii de la 
E.M. Petrila au obținut in cursul 
lunii mai a.c. rezultate bune 
în realizarea sarcinilor ce le 
revin. Ei au dat economiei națio
nale peste 1 400 tone de cărbu
ne în afara prevederilor planu
lui, au obținut importante eco
nomii la prețul de cost. De a- 
semenea, în prima decadă a 
acestei luni mina Petrila și-a 
realizat și depășit sarcinile de 
plan.

Avîntul in muncă, perseve
renta, hotărîrea de a-și respec
ta cuvîntul dat sînt trăsături 
caracteristice ale minerilor din 
Petrila, care în aceste zile do
vedesc înaltele sentimente pa
triotice, voința de a face totul 
pentru ca și ei să contribuie 
cit mai substanțial la marele 
efort al întregului nostru popor 
în vederea redresării vieții e- 
conomice. ștergerii urmărilor 
tragice ale calamității care ne-a 
lovit atît de greu.

Eforturi susținute depun și 
minerii de la Lonea. pentru a 
înlătura greutățile ce le mai au 
și pentru a se încadra în cursul 
normal al îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de producție, reali
zarea de economii, îmbunătăți
rea calității cărbunelui extras.

Merită subliniată munca des
fășurată de preparatorii petri- 
leni care sc străduiesc să dea 
valori cit mai mari cărbunelui 
extras de mineri.

Pe lingă angajamentele spo
rite luate in întrecerea socialis
tă, oamenii muncii din 
Petrila contribuie la 
efortului general de 
de normalizare a _____  .
vieții sociale și sub alte forme. 
In adunările ținute, toate colec
tivele de muncă din întreprin
derile și instituțiile orașului au 
hotărît în unanimitate să dea 
pentru sinistrat! în fiecare lună, 
pînă la sfîrșitul anului, o sumă 
de bani echivalînd cu salariul 
pe o zi, ceea ce reprezintă 
cca. 4 milioane lei. De aseme
nea, oamenii muncii din toate 
întreprinderile au hotărît ca 
pînă la finele anului in fiecare

de la unitățile de psihiatrie 
din Cluj, Sibiu, Deva și Je- 
bel. In încheierea simpozi
onului va avea loc o dis
cuție la masa rotundă me
nită să prilejuiască un 
schimb de opinii pe tema 
diagnosticării, terapeuticii 
și expertizei capacității de 
muncă în cazurile îmbolnă
virilor de neuroze.
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I arini, desAvirșită frumusețe 
Și cinice ce pe buze arde viu. 
Aș Mea să-ți fiu un steag dc tinerețe 
Și braț apărător aș vrea să-ți fiu. 
l’ă ești lumina ce ne dai putere 
Și inima ce bate viu in piept. 
Partid — pilon susținător dc ere 
Și-al țării pe un drum decis și drept. 
Cinstesc eroii tăi cei mulți la număr 
Cc și-au ......
Șî-i simt 
Statui de

trecut credințele în steag 
mai vii, alături, lingă umăr 
bronz pe-al țării lînăr prag.

TĂRIE

Corespondentul „Agerpres", 
Nicolac Simion, transmite: 
Vineri a luat sfârșit ce) de-al 
doilea festival al filmului 
balcanic, organizat pe lito
ralul românesc al Mării 
Negre sub egida Comitetu
lui de Stat pentru Cultură 
și Artă și Comisia națională

confirmat generozitatea ș 
lilitatea ideii care-i stă la 
bază: „Cinematograful in
slujba prieteniei în Bal
cani'. Prin conținuturile și mo
dalitățile artistice de expre
sie, prin reflectarea frătnîn- 
tărilor și aspirațiilor umane, 
prin peisajele și mediile in

din Bulgaria. Grecia 
slavia. România și Turcia, 
participante la a doua edi
ție a Festivalului filmului 
balcanic, lc-au fost înmânate 
apoi „Diploma de participa
re și emblema festivalului". 
De asemenea, în numele Co
misiilor naționale U.N.E.S.C.O.

găsise o slujba de comisvoiajor Iu o firmă 
comercială sc dovedește nepriceput în ma
terie și se ruinează din nou. Charles pără
sește din nou școala, la virsta de 1G ani și 
pentru totdeauna.

Charles — copist

mV rocă-nume
de bărbați peste care ninsori 
din vechi prăvălite se lasă 
iernatice de-atitea ori.
Ce grav, ce sonor și ce tandru 
puterea ne urcă din mit.
Tu, țară, slăvește puterea 
acestui popor nemurit.

v emm din rădăcini de os. 
Sonore punți de biruință 
Dintr-un adine și mai adine 
Și din ființă in ființă. 
Din curcubeu in curcubeu 
Un zbor de virste, o cunună 
De inimi grea, de doruri grea 
Pe limple de Carpați ne-adună. 
Sintem stejari și sintem brazi 
Gu trupul demn, cu trupul drept 
Și-am învățat de la străbuni 
Furtunilor să ținem piept !

In urmă cu citeva zi
le. scena Casei de cul
tură din Hunedoara a 
găzduit faza județeană 
a Festivalului brigăzi
lor artistice. Inițiat de 
Consiliul județean al 
sindicatelor în colabo
rare cu Consiliul ju
dețean a) U.T.C., Comite
tul județean pentru cul
tură și artă și Uniunea 
județeană a cooperati
velor meșteșugărești, 
concursul a urmărit, pe 
de o parte, să perma
nentizeze aceste forma
ții artistice, iar pe de 
altă parte să lege cil 
mai strîns munca cultu- 
ral-artistică de produc
ție. Dintre brigăzile 
participante la faza ju
dețeană s-a remarcat 
îndeosebi brigada artis-

tică a Casei de cultu
ră a sindicatelor din 
Petroșani (instructor și 
textier G. Ncgraru). 
Prin bogăția probleme
lor ridicate, prin inter
pretare și regie această 
brigadă s-a bucurat de 
o primire călduroasă 
atit din partea publicu
lui (peste 500 de spec
tatori) cit și a juriului 
care a clasificat-o 
primul loc. Dintre
găzilc sindicatelor par
ticipante la această fa
ză, alături de brigada 
artistică a Casei de cul
tură, pe locul al doilea 
s-a clasat brigada ar
tistică de la I.G.C.L. 
Hunedoara, iar pe locul 
a) treilea brigăzile Uzi
nei „Victoria" Câlan și 
a clubului Vulcan.

Activitatea cultural-educativă 
și artistică desfășurată în 
drul căminelor 
Valea Jiului a 
ultima perioadă 
constantă, fapt 
aprecieri elogioase la 
acestor așezăminte de cultură, 
devenite in noua conjunctură 
social-administralivă și politi
că adevărate centre și focare 
culturale care polarizează in 
jurul lor întreaga substanță a 
valorilor spirituale.

Cu mijloacele care le sint 
specifice, căminele culturale 
au contribuit la educarea multi
laterala. politică, ideologică, e- 
conomică, tehnico-profesională, 
socială, morală, științifică, es
tetică. a tuturor celor care au 
pășit pragul lor realizînd o pro
fundă influentă spirituală in 
vederea formării și dezvoltării 
personalității umane, a integră
rii sociale armonioase a oame
nilor, a participării lor la în
făptuirea ideilor și politicii par
tidului.

In acest sens, principala aten
ție a căminelor culturale a fo-t 
îndreptată către o cit mai cla
ră și profundă explicare a pro
blemelor politice, a documente
lor de partid și de stat și a mă
surilor organelor 
județene privind 
sarcinilor economice, 
acțiunile de masă organizate in 
sprijinul cunoașterii și însuși
rii temeinice a politici partidu
lui și statului nostru, amintim 
simpozioanele : ..România pe 
drumul deschis de Congresul 
el X-lea al P.C.R.", „Prestigiul 
internațional al României so
cialiste", „Politica externă a 
partidului și statului nostru" 
(organizate la Cimpa), „Româ
nia pe meridianele lumii", „Ro
mânia și problemele securită
ții europene" (organizate la Is- 
cronî), „Creșterea venitului na
țional - ’ izvorul ridicării con
tinue a bunăstării poporului", 
„Asigurarea securității europe
ne. factor de bază al păcii mon
diale" (organizate la Bănită), 
„Neamestecul în treburile inter
ne — cerință esențială a cola
borării internaționale și a men
ținerii păcii*  ș.a.m.d.

O deosebită efervescenta au 
cunoscut căminele culturale in 
perioada sărbătoririi centenaru
lui nașterii lui V.l. Lenin. Cu 
acest prilej au fost organizate 

masă 
confe- 
intil- 

de ani 
Lenin"

i so- 
Leni- 

epocii con-

ca- 
din 
in 

ascendentă 
conferă 
adresa

Bmple manifestări de 
(simpozioane, expuneri. 
rin|o. dezbateri publice, 
niri) pe leme ca: „100 
de la nașterea lui V.l. 
„Leninismul și construcția 
cialismului in România". I 
nismul, marxismul 
temporane", .Lenin despre Ro
mânia", „Lenin văzut de ro
mani*  ș.a, organizate Ia toate

încheierea celui de-al doilea

roniână pentru U.N.E.S.C.O.. 
in colaborare cu instituții 
similare din Bulgaria, Gre
cia. Iugoslavia și Turcia.

Declarînd închisă această 
ediție a Festivalului. Ion 
Brad, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură .și Artă, președin
tele celui de-al doilea Fes
tiva) al filmului balcanic 

festivalul a

fățișate — filmele de lung 
metraj, documentarele și fil
mele do animație au înche
gat un tablou viu al spiri
tualității contemporane din 
această zonă a Europei, do
minată de dorința sinceră a 
cunoașterii și înțelegerii re
ciproce, de sentimentul prie
teniei și al păcii între po
poarele noastre.

Conducătorilor delegațiilor

balcanic
și cinematografiilor din ță
rile balcanice, Comitetul 
Festivalului a acordat diplo
me tuturor filmelor de lung 
și scurt metraj prezentate la 
a doua ediție a festivalului.

In ultima zi a Festivalului, 
cinematografia română a pre
zentat filmul artistic în pre
mieră Canarul și viscolul".

(Agerpres)

l .i găsește un post de copist, la biroul de 
avocatură ..Ellis & Blackmore1*.  Dar nici asta 
nu durează mult timp. Reușește să cunoască 
nemijlocit dramele multor oameni necăjiți, 
nedreptățile sociale înscăunate dc legile și 
sistemul întortochial și învechit al justiției 
britanice, prioritatea banului asupra legii. 
Așa se face că. îg cele din urmă, Charles 
părăsește biroul do avocatură, dezgustat. Ac
tivitatea lui in acea perioadă, pină in 1831, 
are insă darul să-i trezească conștiința ne
dreptăților sociale ale societății timpului

Boz
...Dar mai ales activitatea sa următoare, dc 

ziarist, căreia i se consacră cu pasiune. Deși 
nu a avut posibilitatea de a termina o școa-»îx 
lă. Dickens nu era nepregătit. In ciuda celor 
numai 18 ani ai săi, își însușise o serioasă

I 
I

succese au înregistrat 
și celelalte brigăzi ar
tistice din Valea Jiului 
promovate la această 
fază. Astfel, brigada ar
tistică a Liceului Vut
cari (text și instructor 
prof. Maria Antoce) -.-a 
clasificat tot pe locul 
intii iar brigada coope
rativei „Jiul" Petroșani 
(text și instructor G. 
Negraru, muzica Gh. 
Popa) i-a urmat exem
plul. Astfel, în această 
confruntare județeană 
artiștii amatori din Va
lea Jiului au oblinut 
succese importante fapt 
ce trebuie să-i stimule
ze și în continuare in 
această activitate fru
moasă.

M. CHIOREANU

O idee generoasă, i- 
nedilă in felul ei, u 
prins din nou, joi 18 
iunie, contururi revelato
rii in îngemănarea din
tre cretă, asfalt și mult 
suflet pueril, cu dimen-

in ceea ce sint, simt 
și năzuiesc.

Aci, la Petroșani co
piii și nepoții minerilor 
au dat forme, în linii 
și culori unei realități 
perceptibile și ginduri-

pășește cu deplină 
credere in viitorul fe
ricit al patriei noas
tre socialiste.

O veritabilă expoziție 
de arte plastice 
incinta! privirea,

căminele culturale din 
Jiului.

In centrul atenției căminelor 
culturale a stat și cultivarea 
dragostei de patrie. Menținerea 
în permanență a unui climat 
spiritual in care patriotismul să 
lumineze ca o flacără veșnic 
aprinsă, s-a concretizat prin- 
tr-un șir de acțiuni cu mare e- 
cou în conștiința participanților 
simpozioanele: „24 Ianuarie
1859 — Unirea Principatelor 
Române", ..Eroicele lupte ale 
muncitorilor ceferiști și petro
liști din februarie 1933". ..150
de ani de la nașterea lui A I. 
Cuza", „6 Martie 1945", „25 de

ani de la victoria asupra Ger
maniei hitlerisle" ș.a.

Valea Jiului cu trecutul 
istoric îndelung frămîntat 
scrisă pregnant in existenta
milenară a poporului român, a 
constituit obiectul tematic al 
unor acțiuni deosebite organi
zate cu sprijinul Muzeului mi
neritului din Petroșani. Acțiu
nile denumite „De vorbă cu 
veacurile", „Memoria pămintu- 
lui natal", caravanele muzeisti
ce au stirnit interesul și aten
ția țăranilor din Jieț, Banița, 
Cimpu lui Neag. Meritoriu es
te faptul că directorii cămine
lor culturale și-au propus ci
cluri de manifestări legate de 
această temă pe toată perioada 
anului 1970 cu scopul să adin- 
cească educația patriotică a oa
menilor, să lege acest senti
ment de- viața și munca de fie
care zi a celor ce pășesc pra
gul căminului cultural.

Informarea științifică și pro
fesională, menită să completeze 
voluhiul de cunoștințe a tuturor 
locuitorilor din satele Văii Jiu
lui care gravitează in jurul u- 
nor puternice centre industria
le, stimularea preocupărilor pen
tru o zootehnie și o agricultură 
modernă au fost realizate cu 
sprijinul intelectualilor trimiși 
dc la centrul de municipiu, prin 
grija Comitetului pentru cultu
ră și artă.

Propaganda agricolă menită 
să transforme atitudinea țăra
nului față de muncă și să-i 
formeze o înaltă responsabili-
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siuni greu de intuit. Cu 
destul temei aceas
tă idee relativ nouă 
se pare că își cere un 
drept incontestabil la 
Iradifie.

Concursul de desene 
pe aslalt initial de Con
siliul municipal al Or
ganizației pionierilor 
din Petroșani are in 
el o valoare simbolică, 
edificatoare,

in desenele lor, co
piii și-au deschis, par
că, sufletul întreg, via
ta fericită și crezul 
încărcat de certitudini

lor neîngrădite pentru 
ziua de miine. Au aș
ternut -eu îndeminare 
grupuri de case citadi
ne, locuri de agrement, 
pomi și flori. Figuri ne
definite, ’ ’ 
au 1 
idei
s-ar

bizar colorate 
i'eTiit să*  imagineze 

„iilo2oiice“ care 
cerg. explicate, 

Dar, dincolo de * ‘ 
minare și talent, 
sufletul candid al 
pilului de azi, exube
ranta neintîlhilă la al
te virste, seninătatea și 
sinceritatea neallerate 
ale unei generalii care

transportat pentru cîta- 
va clipe in lumea miri
fică a inocentei. Ce 
păcat că ploaia a venit 
să șteargă și să 
rneze gindurile 
mate în linii și 
ale copiilor. A 
însă adine întipărită i 
suflete emoția și 
dria pentru acești 
mași demni de ceea ce 
s-a făcut, se face și va 
trebui să se mai dureze 
pe păminlul României.

unul din maeștrii romanului in literatura 
universală — reprezentant de frunte al rea
lismului critic. Scrierile nemuritoare, pătrun
se de un profund umanitarism, ale celui 
Pe care Marx l-a trecut în rîndul scriitorilor 
care, in paginile lor, fine și elocvente au dez
văluit lumii mai multe adevăruri politice și 
sociale docil toți politicienii, publiciștii și mo
raliștii de profesie la un loc", pe care G. 
Ibrăileanu l-a numit „prieten generos al ce
lor umiliți și ofensați" — au înfățișat mul
tilateral aspectele contradictorii ale realită
ții timpului său. perioada dezvoltării rapide 
a capitalului industrial.

Fie că povestește despre viața tragică a 
copiilor de oameni sărmani (Aventurile lui 
Oliver Twist) sau a ..oamenilor mărunți" 
(„Dugheana cu vechituri'); despre cultul mic 
burghez pentru confort și tradiție („Povești 
de Crăciun") sau morala și individualismul 
brutal al marii burghezii (..Dombey și fiul 
său"); despre birocratismul justiției („Casa 
sumbră"): sau disprețul celor avuți față de 
valorile spirituale ale vieții („Timpuri grele"): 
despre spulberarea visurilor de fericire sub 
acțiunea moralei și egoismului societății ca
pitaliste („Marile speranțe") sau vicisitudi
nile familiei burgheze („David Copperfield") 
— Dikens s-a afirmat ca un critic necruță
tor al societății engleze contemporane lui.

Copilul din vitrină

late față de societate și-a dez
văluit rezultatele cu prilejul 
contractărilor de produse ani
maliere (carne, lapte. brînz.ă, 
lină, legume și fructe).

Toate aceste manifestări s-au 
împletit cu eforturile 
pentru păstrarea și 
sănătății publice și 
unor concepții sănătoase, știin
țifice, materialiste despre lume 
și societate. Medici', profesori 
și juriști, precum și alte cate
gorii de intelectuali s-au depla
sat cu regularitate in mijlocul 
țăranilor pentru a le explica 
problemele majore ridicate de 
viață, pentru consultații și dez-

Grupul folcloric de |a Banița 
— selectat de comisia județea
nă, a reprezentat zona .'Văii Jiu
lui la faza finală — injpunîndu- 
se prin frumusețea jieălterată a 
jocului momîrlănesc și a stră
vechiului obicei de nuntă de pe 
aceste meleaguri. In pregătirea 
acestui colectiv un merit deose
bit l-a avut Iov. prof> Văduva 
Constantin, directorul școlii din 
Bănită.

Celelalte colective instruite 
și conduse de Pătrășcpiu Maria 
(Cimpa), Găină C-tin (Cîmp.u 
lui Neag), Voicilă Tudor (Is
croni). Jura P. Marcu, (Jieț) au 
prezentat spectacole și progra-

bateri publice, interesante. Pu
tem afirma că rodul acestei 
munci politico-ideologice și cul
tural-educative s-a concretizat 
în înaltul simt patriotic și de 
răspundere pe care toti cetă
țenii din comunele și satele 
Văii Jiului l-au dovedit cu pri
lejul evenimentelor din ultimul 
timp. Sute de țărani și munci
tori adunați in jurul televizoru
lui la căminul cultural, ascul- 
tind expunerile și conferințele 
care au avut loc, și-au mani
festat solidaritatea frățească, 
înalta umanitate și omenie la
tă de cei care au suferit de pe ur
ma inundațiilor, prin contribu
ții materiale substanțiale.

Un domeniu important de ac
tivitate de la căminele cultu
rale a fost cel artistic, al for
mațiilor de amatori. Dintre ma
nifestările care au avut loc In 
această ordine de idei amintim 
in primul rind ștafeta folclorică 
„Căutătorii de comori", la cart 
au participat formațiile artisti
ce ale căminelor culturale din 
Cimpu lui Neag, Iscroni, Bănită, 
Cimpa, Jiet. Aceste formații au 
valorificat obiceiurile și tradiții
le folclorice locale, au adus pe 
scenă creații și costume ale ță
ranilor din Valea Jiului. Tara
ful de la Cimpu lui Neag, dan
surile locale și cînteceie de la 
Iscroni, fluierași! de la Jieț, 
stegarii și șezătoarea de la 
C impa, obiceiul de nuntă de la 
Bănită, toate s-au împletit în- 
tr-o amplă acțiune desfășurată 
pe scena căminelor culturale.

me artistice la sediu și' in de
plasare. In acest' sens sublini
em activitatea formației de tea
tru a căminului cultural 
Cimpa, condus^ de 
trășcoiu Maria, care a ’ prezen
tat pe scena căminelor cultura
le din Valea Jiului piesa : „Le
le Ană, gură muțtă" d<*®N.  Lu
pii. In lunile aprilie si mai aces
te colective au fost 'prezente la 
nedeile organizare in r Valea 
Jiului susținînd spectacole fol
clorice in fata publicului.

Bibliotecile comunale (Banița, 
Cimpa, Iscroni) și cinematogra
fele sătești (Bănită, Cimpa, Jiet, 
Dilja Mare. Iscroni și Cimpu 
lui Neag) au înregistrat și ele 
rezultate bune în munca politi
că cu cartea .și acțiunile de ma
să cu filmul. In cadrul „Lunii 
cărții la sate" — bibliotecile 
au organizat expoziții de cărți, 
prezentări, medalioane. recen
zii,simpozioane pe temele : „M. 
Eminescu — luceafărul poezi
ei românești". „T. Maiorescu 
critic literar", _M. Sadoveanu 
și romanul istoric", „Personali
tăți istorice în drama româ
nească" ș.a. Dintre acțiunile 
mai importante organizate la 
biblioteci amintim : „Intîlnirile 
cu poezia", realizate cu spriji
nul membrilor cenaclului literar 
„Meșterul Manole" din Petro
șani, serile de poezie închinate 
partidului,.- prezentări și recenzii 
de cărți care au avut menirea 
să contribuie Ia creșterea nu
mărului de cititori. Acțiuni in
teresante s-au organizat și la

cinematografe pe marginea 
nor filme ca : ..Baltagul". ..Răz- 

' boiul domnițelor", „Prieteni 
fără grai" ș.a.

Desigur că temele pe care 
s-au axat acțiunile organizate 

•la căminele culturale au fost 
mult mai multe și deosebit de 
variate, numărul acțiunilor care 
au avut loc in primele cinci 
luni ridicindu-se la peste 300, 
iar al participanților la aproape 
30 000.

In urma acestei succinte ana
lize a rezultatelor obținute se 
impun și citevă concluzii pen
tru viilor, și anume :

— să se acorde o mai mare 
atenție organizării și pregătirii 
acțiunilor cultural-educative, a 
popularizării acestora și atra
gerea publicului diferențiat du
pă vîrstă» preferințe etc. la 
căminul cultural ;

— antrenarea tuturor intelec
tualilor din localități la susține
rea activității culturale și 
listice în toate domeniile;

— intensificarea muncii 
propagare a cunoștințelor cul- 
tural-științifice în scopul for
mării unor concepții materialis
te despre lume și societate;

— extinderea experienței po
zitive și aplicarea metodelor 
eficace de organizare .și desfă
șurare a tuturor activităților;

— valorificarea în continuare 
a folclorului local și a tradiții
lor din Valea Jiului, la nivelul 
unor realizări artistice de înal
tă ținută scenică ;

— îmbogățirea continuă a re- 
lanentâzarea 
r artistice

pertoriului și perm< 
activității formațiilor 
de amatori (

— abordarea unui 
variat și atractiv în 
rile de masă cu cartea și fil- 
tnul;

— mai multă preocupare din 
partea directorilor de cămine 
față de problemele bugetare țl 
administrativ-gospodărești ;

— antrenarea tuturor consi
liilor de conducere a căminelor 
culturale și a colectivelor ob
ștești, pentru rezolvarea proble
melor care stau în fala așeză
mintelor de cultură ;

— colaborarea mai 
dintre conducerea 
cultural și celelalte osgankalii 
de masă și obștești, in scopul 
rezolvării tuturor sarcinilor 
linie cultural-educativă și 
tistică la nivelul cerințelor 
tuale;

— o mai mare dragoste

confinut 
lanifestă-

strinsă 
căminului

pe
ar
au-

_ _ ........  - Și
pasiune pusă in toate acțiunile,
bazată și pe o înțelegere ma
joră a acestor probleme din

locale de par-partea organelor 
tid și de stat.

ii OG MAN
Comitetului

Prof. Cornel
președinte al 

municipal pentru cultură și artă

Trecătorii ferchezuiți ieșiți la plimbare 
pe una din străzile Londrei se opreau amu
zați în fața vitrinei cu reclamă vie. In ea. 
un băiețel de vreo zece ani lucra dc zor 
umplînd borcane cu vax — produsele fabri
cii de cremă dc ghete ..Lamert". Nu îndrăz
nea să ridice capul, căci știa că va întâlni 
privirile batjocoritoare ale bogătașilor și 
odraslelor lor, care îl arătau cu degetul. Iar 
scara, sleit de oboseală, o pornea pe străzi 
dosnice spre Marshalsea.

Băiatul era Charles Dickens, pe care soarta 
îl aruncase, de la vîrstă fragedă, în catego
ria celor săraci. Marshalsea era faimoasa 
închisoare a datornicilor, unde Charles ducea 
cei cîțiva bani cîștigați din greu familiei 
sale, pentru pîinca zilnică. Tatăl său, Jonh 
Dickens, un mic funcționar la vîsteria depar
tamentului marinei, concediat. îndatorat și 
întemnițat, adusese în închisoare și familia, 
după cum era pe atunci obiceiul, pentru 
economisi banii de chirie.

a

Minar Sultanul Indiei
oameni săraci, 

sudul țării, a ur
la Londra, unde 
unul din cei mai 
visa să-l dea la 
acei ani. talentul 
atrăgea admirația

Charles, născut in 1812 din 
în cartierul Landport din 
mat -primii ani de școală 
se mutase familia. A fost 
buni elevi, iar tatăl său 
școli superioare. încă din 
literar al micului Charles ...__ _
profesorilor săi. Printre primele încercări 
se numără o mică dramă în versuri, „Minar 
— Sultanul Indici" — care i-a fost inspirată 
de poveștile color 1001 de nopți.

O întimplare fericită — o moștenire — 
dădu posibilitatea lui John Dickens să-și 
plătească datoriile și să părăsească închi
soarea, lui Charles să-și reia studiile, la 12 
ani, la Academia clasică și de comerț. Dar 
numai pentru scurt timp. Tatăl său.

Producție a Studiou
lui cinematografic ..Bu
curești", filmul „Doi 
bărbați pentru o moar
te', realizat de regizo
rul Gheorghe Naghi du
pă un scenariu al scrii
torului Siitd Andras, es-

naționalitate maghiară, 
arborează drapelul ro- 
niînesc In turnul bise
ricii, cu foarte puțin 
timp Înainte ca localita
tea să fie atacată de 
trupele fasciste. Faptul, 
ediivalind cu mărturi-

a Muzeului Britanic — era un autodidact, 
învățase și stenografia și, mai presus de 
toate, avea in urma sa o bogată experiență 
de viață și era înzestrat cu un ascuțit spi
rit de observație — astfel incit întrunea ca
litățile unui bun reporter. In această cali
tate. a cutreierat țara de-a lungul și de-a 
latul, a venit în contact cu țăranii, munci
torii, soldații plecați în permisie, a cunoscut 
tot mai multe aspecte ale vieții celor umili, 
celor care vor fi nelipsiți în operele sale de 
mai lirziu; a venit do asemenea în contact cu 
mediul mic burghez.

Dickens devine 
ziarul „Adevăratul Soare", apoi la „Oglinda 
Parlamentului' ** _ " __ r;_
zontu) cunoașterii. Era perioada anilor ’30, 
în toiul unei crize economice care lovise din 
greu păturile sărace din Anglia; perioadă 
de nenumărate greve, demonstrații și 
voile ale muncitorilor.

Din galeria rezervată presei.
trunde în întreaga demagogie a cuvîntărilor 
deputaților burgheziei, aristocrației latifun
diare, manevrele luptei pentru drepturi elec
torale a proprietarilor de uzine, care în 
realitate împiedicau instituirea votului egal 
și direct.

Cite subiecte, cite surse de inspirație pen
tru tînărul Dickens ! începe să scrie schițe. 
Prima. ..Prinzul din Poplar-Walk", apare 
nesemnată. în „Magazinul lunar". Urmează 
altele, tot nesemnatc. pină în 1834, cînd în 
această publicație apare prima schiță, sem
nală Boz — poreclă pe care i-o dăduse fa
milia sa. .Acesta va fi numele sub care va 
deveni Dickens cunoscut ca ziarist și scri
itor. Editarea, în 183G. a volumului „Schițele 
lui Boz" marchează primul succes literar 
răsunător al lui Dickens

reporter parlamentar.

ceea ce îi lărgește ori-

re-

Dickens pă-

Secretul succesului
Este cu neputință să se facă o trecere în 

revistă amănunțită a vastei opere literare 
a lui Dickens. Nu pot însă rămine nemen- 
ționatc primele sale romane, „Documentele 
postume alo clubului Pickwick", ..Oliver 
Twist". .Nicholas Nickleby' — romane în 
care protestul împotriva nedreptăților so
ciale apare tot mai ascuțit — sau ..Barnaby 
Prudge" — pătruns de ura împotriva societății 
burgheze — cărți pe care cititorii le pri
mesc cu mare entuziasm.

„Priza" lui Dickens în marca masă de citi
tori este oglindită de amănunte devenite pro
verbiale în istoria literară; muribunzi care 
se roagă de medici să-i mai țină în viață 
o săptămînă. pentru a putea citi 'Un nou 
episod din ..Documentele postume ale clubu
lui Pickwick'1; diligente purtate de cai la bu
nul lor plac, pe drumuri greșite, pentru că 
vizitii și călătorii sînt prea absorbiți de lec
tura unui roman de Dickens...

Lumea, tipurile, întîmpîările descrise cu 
atîta talent de Dickens, sînt rupte din viață. 
In personajele romanelor sale, cititorii se re
cunosc sau recunosc pe alții. Citind Dickens, 
aceștia simt propriul lor protest împotriva 
sărăciei, șomajului, nedreptăților — protest 
care, chiar clacă nu are adîncime, este totuși 
limpede exprimat. Aceasta a fost cheia suc
cesului lui Charles Dickens.

bice pe care evenimen
tele le exercita asupra 
sa, Demeter ajunge a- 
casă la romanul Pavel 
Costan. Pe ei îi lea
gă o veche prietenie, 
cu toate că în tinerețe 
avuseseră un conflict, iu-

sincere prietenie
care-i leagă pe romani 
de maghiari, prin con
viețuirea de sute de 
ani pe același pămint. 
Filmul cîștigă în meri
tele sale prin interpre
tarea subtilă și nuanta-

Pe ecrane

Doi bărbați pentru o moarte
e-te un omagiu adus 

roilor anonimi din tim
pul războiului.

Acțiunea se petrece 
în ultimele zile ale răz
boiului intr-un sat din 
Ardeal, 
le duse pentru 
rarea Transilvaniei, 
anii 1944—45. 
sal din imediata 
piere a 
colnicul

intr-un
evocind lupte- 

elibe- 
fn 

Intr-un 
apro- 

lo- 
de

frontului, 
Demeter,

sirea antipatiei fală de 
ocupanți, este privit cu 
suspiciune și sancțio
nat cu arestări. In mo
mentul ocupării satului, 
fasciștii ii condamnă la 
moarte pentru fapta sa 
pe Demeter, apoi i se 
propune un lirg : va
scăpa cu viață dacă va 
denunța, in schimb, un 
român din sat. Fiind 
victima presiunilor psi-

bind aceeași femeie. 
Prietenia lor nu numai 
că nu cedează prin con
fruntarea cu spectrul 
morții, dar trăinicia el 
se verifică și se conso
lidează, imbrăcînd for
ma sacrificiului de sine.

Filmul „Doi bărbați 
pentru o moarte" este 
o dramă emoționantă, 
roprezentind legătura 
strinsă, indestructibilă, 
sentimentele adinei și

la a actorilor - Matei 
Alexandru (Demeter), 
Monica Ghiulă (Mariș- 
ka), Ștefan 
Brăila, 
psihologică 
rion Ciobanu avînd 
Iul lui Pavel Costan.

„Doi bărbați pentru o 
moarte" rulează la ci
nematograful ..Republi
ca" din Petroșani.

Mihăilescu 
prin penetralia 

lui lla- 
ro-

T. S.
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CUM CIRCULAM ?

Se obișnuiește, in genere, 
vă ■•pună atunci cind se 
comite un accident de cir
culație. că numai șoferul 
este vinovat. E adevărat că 
vina în unele accidente a- 
parține in exclusivitate con
ducătorului auto, dar există 
unele cazuri in care culpa 
cuprinde util pe conducătorii 
auto, cit \i pe pieton. In 
rindurilc cure urmează, vom 
da cile un exemplu, pentru 
a vedea unde duce lipsa dc 
atenție a pietonilor deopo
trivă part, hxmți la traficul 
rutier.

Elevul Gunter Rusch 
Petroșani, in ziua de 13
nie se afla in cartierul Ae
roport. pe strada Unirii, un
de in mod obișnuit circ' 
autobuzele dc călători, 
puțin înainte dc a apare 
autobuzul cu numărul 31 — 
HD—969. copilul, strigai de 
mama sa, se angajează în 
traversarea străzii. Cu toate 
manevrele făcute do condu
cătorul auto, accidentul nu 
a putut fi evitat, astfel ă 
elevul a fost lovit și proiec
tat pe bordura.

Cauza accidentului ? Nea- 
sigurarea pietonului la anga
jarea în traversarea străzii, 
în fugă. Dar mania nu are 
nimic de spus ? Pentru ce 
oare grăbea >'op:lul să trea
că strada ? Părinții au mari 
obligații in educarea opii- 
lor. și ei răspund de modul 
cum aceștia se comportă pe 
stradă.

Cu 10 zile înainte de ter
minarea cursurilor la școala

spre Jiu și s-a angajat 
in traversarea străzii. Cum 
pe ș’osea circula in acel 
moment un autobuz al 
I.G.C. Petroșani, elevul a 
fost prins sub roata dreaptă 
din față <i zdrobit de'cdind 
pe loc. Cită durere a pă
truns in inima mamei lui 
Stei ian Pctraehc. este greu 3e 
descris. I-a fost dat să 
cu ochii cum a decedat 
său și. |X>ate că atnn~i 
dat seama că nu a făcut totul 
pentru educarea copilului. 
Mama sa a săvirșit ( n 
greșeală, deoarece, aflind 
pe partea opusă 
și-a strigai fiul.
atent, s-a ansaiat 
sare <i rozul’a'ul îl cimoas-

Spectacole folclorice

Dc la 1 iulie Casa de

1‘ARNII

Intîlnire cu arta
această dală.

Muzică ușoară
la Călan

D. STEJARU

■AW.W.V.W.V.SW.W

L M E
îmbunătățirea 
cu materiale (in spe-

Is- 
ora

NOTA 
Iul 
minus", j 
gul roșu* 
1970 ridică

Conducerea cenaclului lite
rar „Meșterul Manole" anun-

tehnice și a folosirii 
a utilajelor si mașî- 
dotare'.

populare românești executotc 
de echipa de dansuri a Ca

cti! tură.

pe arenele sportive

anunță!

la tragerea specială
pentru ajutorarea sinistraților

ca

■a-

I.L.H.S. BUCUREȘTIPE PAMINTUL „SCIȚILOR ■

Uricani ■

anunță vacante următoarele posturi

gospodari

■

Realizări din Uniunea Sovietica
0 Campionatul diviziei C de fotbal se a- 

propic dc finis. Miine. incepind cu ora 17. 
pe stadionul din Lonea. rcprezonlatii n stu
denților din Petroșani va intilni formalin 
Mureșul Deva. Dacă fotbaliștii studenți vor 
oferi m ultimul meci inainlc de vacanța co
legilor și suporterilor o victorie, vom afla la 
fluierul fina) al arbitrului.

$ Pe arena din Petrila arc loc miine un 
cuplaj fotbalistic in cadrul ..Cupei Româ
niei". La ora 15,30 are loc meciul dintre 
l.G.L. Petroșani — Energia Paroșeni, iar de 
la ora 17.15 se desfășoară partida dintre 
Prcparația Petrila icțorul Lupeni.

campionatului republican dc 
juniorilor, arc loc un meci 

;i rivalilate sportivă, Incc- 
inlilnesc echipele Minerul 

•renul din Lu 
i se dispută

Autobasculantă combinelor construite la U- 
zinele Gorolovka din Donbas. 
Prima combină «a fosf reali
zată aici in urmă cu un 
sfert dc secol, iar in prezent 
uzinele Gorolovka produc nouă 
zecimi din combinele minie
re din U.ILS.S. Ele au per
mis mecanizarea intr-un ase
menea grad a lucrârjlor mi
niere incit in ultimii ani spo
rirea extracției de cărbune 
a fost realizată exclusiv pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

duce cu mult pierderea tur
bei.

Crearea unor mașini alif de 
puternice este determinată dc 
faplul că. potrivii aprecierii 
specialiștilor, U.R.S.S. dispune 
dc peste jumătate di 
vele mondiale de fi 
acest combustibil est 
fot mai mult in economia 
națională.

• In cadrul 
fotbal, rezervat 
de mare atracție 
pind cu ora 13 s 
Lupeni — Jiul Petroșani. Tor 
fiind in reparație, partida 
Uricani.

Handbalul este prezent la Petrila Și 
Vulcan la nivelul campionatului județean 
al echipelor de băieți. La Petrila, ora 10, se 
va desfășura meciul dintre Jiul din loca
litate și Sănătatea Păclisn. iar la Vulcan în
tre Minerul ca gazdă 
nedoara ca oaspete.

de 40 de tone
fostIn

ealizată o autobasculantă cu 
capacitate de 27 de tone, 

destinată deservirii cariere
lor dc cărbuni. In curind, 
scria autobasculantelor gi
gantice produse in Biclortt- 
sia urmează să fie îmbogă
țită cu o nouă mașină, a că
rei montare a și început in 
atelierul experimental al uzi
nei din Jodino. Ea va de
sen i. dc asemenea, exploa- 
lările carbonifere și va pu
tea transporta încărcături (le 
40 dc tone.

Nou tip de autocamion

în turneu

din

NOTA

aifișlii amatori din 
Valea Jiului vor prezenta 
speclucole folclorice comple
xe in localitățile Pui și Po
nor. In program muzică
populară interpretată de W- 

vocali, taraf, dansuri

fă o nouă ședinfă dc luc. 
pentru asla/i, la ora 17, 
biblioteca din cadrul Casei 
dc cultură. Sini invilaji so 
participe alil membrii cena
clului cil și iubitorii de lite
ratură din municipiu.

Cerc de metaloplastie

Excavator uriaș

Combinele miniere
din Gorolovka

Peste trei miliarde tone de 
cărbune au fost extrase din 
minele sovietice cu ajutorul

Cinci sute de metri cubi 
pe oră este productivitatea 
unui nou excavator pentru 
exploatat turbă, produs în 
Uniunea Sovietică.

Uriașa mașină este coman
dată de la distantă și are un 
înalt grad de automatizare. 
Cu ajutorul ei stratul de tur
bă poate fi exploatat pe în
treaga grosime, ceea

In Uniunea Sovietică a în
ceput producția unui nou au
tocamion, purlînd marca ..U- 
ral". Puterea remarcabilă a 
motorului acestui autocamion 
cu o capacitate de cinci tone 
— IRO de cai putere — îi 
permite să remorcheze chiar 
pe drumuri nisijwase sau 
desfundate o remorcă de 19 
tone. Cabina autocamionului 
este prevăzută cu o instala
ție de condiționare a aerului, 
ușurînd munca șoferilor în 
timpul căldurilor prea mari.

auto nu se poate spune 
fost destul do nrudont. de- 
oaroco dacă circula mai a- 
tent. ar fi putut reduce din 
gravitatea și urmările acci
dentului. Tată deci â aici 
există o culpă comună, care 
ancrenoază și răspunderea 
conducătorului auto.

In ultimul tinio pe taza 
municipiului Petroșani a 
crescut numărul accidentelor 
de circulație. Numai în a- 
coistă lună s-au comis 5 ac
cidente din are trei deose
bit de grave To >t<*  aceste 
lucruri np îndreptățesc să 
afirmăm că nu s-au ln.it iniă 
tonte măsurile ncntru disci- 
plin’zarea cnndncălo’-:'r)r aU_ 
to si a pietonilor. Organele 
de miliție, invită pe toți coi 
care an sarcini do această

nr. 5 din Petrila. clasa I-u 
i de

lînre 
multă

să acționeze 
răspundere.

cu mai, 
pentru aa fost îndoliată. In zi.K

3 iunie elevul Slelian Pe- se ev ita Dîerdere 1 dr V.r<i
trache a ieșit in fugă in fața omenc*ști și valo»-: n-.nl ,-.,.’•.10.
cartierului 8 Martie din I. DURF.CI
Petrila dintr-o alee din- maior do ni’li’io

Eforturile minerilor, dăruirea 
cu care ei participă la efortu
rile pentru suplimentarea pro
ducției. pentru recuperarea pier
derilor produse de calamități 
sini binecunoscute. Faptul că 
își consumă și duminicile pe 
frontul producției, așișderea. 
Dar după ce ies din mină, in 
drum spre case, in loc să tră
iască din plin satisfacția dato
riei împlinite, minerii se lo
vesc dc o neregulă determina
tă de noindeplinirea datoriei 
dc către alții. Așa au stat mi
nerii duminică in stațiile de 
autobuz, din centrul Petrilci, 
cite 20—40 minute pină apărea 
cite un autobuz arhiaglomcrat 
in care abia reușeau să se urce.

Nu apelăm la bunăvoința, ci 
la înțelegerea, la considerația 
celor puși să dirijeze transpor
tul in comun față de munca 
minerilor !

ăminul cultural din 
croni are loc miine, la 
10, o nouă edific u maniles- 
tării cullural-artistice ..Inlll- 
nire cu aria*  organizată de 
Comitelui municipal pentru 
cultură și artă. Poezie și des
pre poezie, muzică. arta plas
tică și teatrul formează struc
tura acestei interesante și u- 
liie initiative.

Sedință a cenaclului 
literar

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„RITMICITATFA
Noi măsur. 

organizatorice
„Cclc semnalate in articolul 

respect \ — se arată in răs
punsul trimis la r uacțic de 
că:; -onducerea minei Lunea 
— -mi adevărate, iar indica
țiile i?e care le cuprinde, sint 
dc J.n real folos pentru în
dreptarea situației In cadrul 
«xploalării Lonea, :iu fost sta
biliți*  o serie de noi măsuri 
pentru asigurarea ritmicității 
producției, printre care : îm
bunătățirea transportului mun
citorilor in subteran spre a 
se mări timpul efectiv lucrat: 
dirijarea mai atentă a locurilor 
dt muncă: introducerea mate
rialului lemnos de la Lonea II 
pe orizontul 400 pentru întrea
ga zonă II: efectuarea unor re
medieri la puțul de materiale 
Jieț 
tătii

In 
tens 
cestor obiective, 
toata convingerea 
țile vor fi învinse, iar planul 
realizat ritmic**.

pentru creșterea capaci- 
de transport
aceste zile se lucrează in
ia punerea în ordine a a- 

incit avem 
că greută-

Extinderea
susținerii metalice

itr

Isionînd continuu genc- 
susținerii metalice in 

multe abataje frontale 
lele groase și subțiri — 

lâ in răspunsul condu
cerii mine: Aninoasa — incă 
de la sfirsitul lunii martie — 
începutul lui aprilie, a fost in
trodusă in stratul 3 blocul 111. 
la abatajul frohtal nr 2—4 sus
ținerea metalică cu stilpi SVY 
și grinzi Wanwersch de 0.8 m.

DUMINICĂ 21 IUNIE

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7.00 Radio
jurnal: 7.15 Ora satului: 7,45 
Melodii populare; 3,00 Suma
rul presei: 8.10 Ilustrate mu
zicale: 9,00 Radiomagazinul 
femeilor; 9,30 Avanpremieră 
cotidiană: 9.42 Cavalcada rit
murilor: 11.05 Poșta radio;
11.15 Intilnire cu melodia 
oopulară si interpretul pre
ferat: 12.00 De toate pentru 
toți: 13.00 Radiojurnal. Sport;
13.15 Melodiile săptăminii — 
muzică ușoară: 13,30 Unda

cm AL
fură din> Petroșani
(lui un bou cerc artistic, cel 
de metaloplastie de sub con
ducerea tovarășului Oscar 
Brântigam. Înscrierile pentru 
acest cerc se pol face pină 
la

Sărbătorirea a 100 
de la iniiin tarea caii 
Petroșani — Simeria 
juieșle o 
țări cullural-artistice 
moral ive.
înscrie și spectacolul de mu
zică ușoară pe care-l va sus
ține astăzi, la Călan, forma
ția „Atlas*  a Casei de cultu
ră din Petroșani.

ferate 
prile- 

suită dc manifes- 
come- 

Prinlre acestea se

W.W.W.WAV.WAJV

iar in stratul 15 blocul II și 
stratul 18. blocul 1 s-a introdus 
echipament de susținere meta
lică cu stilpi SAH-3 și, res
pectiv. SAH-1.

Datorită faptului că introdu
cerea acestei moderne susțineri 
metalice in mai multe abataje 
frontale constituia o noutate, 
neintilnită incă in practica lor, 
; ‘Jt pentru brigăzile de-munci
tori cit și pentru corpul teh
nic mediu, la început rezulta
tele au fost sub posibilități, 
mina nerealizîndu-și planul.

O dată cu însușirea dc către 
toți muncitorii colectivului a 
procesului tehnologic la susți
nerea abatajelor amintite, pia
nul pe exploatare a început să 
fie realizat zi de zi. lăsînd să 
se întrevadă obținerea și a li
nei depășiri pină la sfirsitul 
lunii**.

A

„Îndrumare 
și sprijin"

Pentru 
vizionării 
cial material lemnos) se întoc
mesc, de asemenea, la unități 
programe de lucru, iar unde 
este posibil, oamenii de deser
vire sint trecuți să lucreze în 
acord. De asemenea, la toate 
unitățile miniere, in abatajele 
frontale se lucrează după ci- 
clogramc întocmite și urmărite 
de conducerea zonelor și ser
viciilor tehnologice ale minelor.

In privința asigurării ritmi
cității. serviciile operative din 
Centrala cărbunelui vor asigu
ra un sprijin mai substanțial 
unităților miniere prin urmă
rirea pe teren a realizării mă
surilor indicate mai sus. reali
zarea lucrărilor dc pregătire în 
scopul asigurării linie: de front, 
a dotării 
raționale 
nilor din

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Căsătorie prin mica 
blicitate (22—24 iunie): Republica : Moartea unui birocrat 
(22—24 iunie); PETRILA : Bătălie pentru Roma (seriile I 
și II) (21—23 iunie); LONEA — Minerul : Pe plajele lumii 
(22—24 iunie): VULCAN : Explozie in munți (22—24 iunie).

Loto

pentru ajutorarea sinistraților

..Pentru asigurarea ritmicită
ții producției — se arată in 
răspunsul trimis redacției de 
către Centrala cărbunelui Pe
troșani. sub semnătura tovară
șilor ing. 1. Kdrmoczky. ingi
ner șef cu lucrări miniere și 
ing. E. Magvarosi. șeful ser
viciului producție — la indica
ția organelor centralei, in uni
tățile miniere din Valea Jiului 
s-au luat in ultimul timp unele 
măsuri ca : plasarea locurilor 
productive cel puțin la nivelul 
planulu;. aceasta prin urmări
rea plasării pe fiecare schimb 
și loc de muncă și întocmirea 
la începutul fiecărei luni a 
unor programe de lucru pen
tru fiecare” abataj in parte, 
programe a căror realizare se 
urmărește zilnic.

veselă; 14,00 Muzică popu
lară: 14,20 Cine știe ciștigă: 
15.00 ~ ‘
15,55 Concert de muzică u- 
.șoară: 16,30 Drag mi-e cîn- 
tecul și jocul: 17,00 Ziua 
pionierilor: 17,30 Pagini din 
operele lui Puccini; 18,00 Pa
rada succeselor de muzică u- 
șoară; 18.30 Dezbateri cultu
rale: 18.50 Cintă actorul Ion 
Dichiseanu: 19.00 Gazeta ra
dio: 19.20 Orchestra Electre
cord; 19.30 Piese instrumen
tale: 19.50 Finala Campiona
tului Mondial de fotbal. 
Transmisiune directă de la 
Ciudad de Mexico: 21.45 So
lista serii — Isabella lanetti: 
22.00 Radiojurnal. -Sport: 
22.15 Romanțe: 22.35 Melodii 
lirire: 22.50 Moment poetic; 
23.00 Revista șlagărelor; 0.03 
—5.00 Estrada nocturnă.

Caravana fanteziei;

REDACȚIEI : Artico- 
.Ritmicitatea între plus și 

apărut în ziarul ..Stea- 
i“ nr. 6 389 din 16 mai 

o problemă do ma
re însemnătate pentru fiecare 
exploatare minieră. Acest arti
col pune cu pregnantă proble
ma salturilor, a diferențelor 
mari înregistrate la extracția 
cărbunelui la fiecare incenut 
de lună și decadă si la înche
ierea acestor perioade!

Bineînțeles. asemenea dife
rențe se pot explica numai prin 
delăsări la început și asalturi 
furioase la sfirsitul diferitelor 
decade sau luni ! Dar. nu a- 
ceasta este calea și cerința pri
mordială de urnta' pentru o 
unitate economică, ci aceea de 
realizare ritmică, zi de zi. 
sarcinilor de plan.

In materialele de mai s 
am înfățișat răspunsurile tri
mise |p articolul respectiv de 
E. M. Lonea. E. M. Aninoasa 
și Centrala cărbunelui Petro
șani. Sinteza lor ar puica fi 
cuprinsă in cîteva cuvinte: 
s-au luat măsuri și de acum 
totul o să meargă bine ! Numai 
că, deocamdată, nu se văd roa-

REGALI"

Dovezi elocvente 
ale patriotismului, 

ale solidarității 
muncitorești

(Urmare din pag. II

lună să lucreze cite o duminică.
Voința, botărirea de a contri

bui din plin la marea bătălie 
ce se desfășoară pe întreg 
prinsul patriei in vederea 
lăturârii urmărilor nefaste 
calamităților se manifestă 
fiecare cetățean conștient 
orașului Petrila.

cu- 
in- 
ale 

la 
al

Însuflețiți de îndemnul condu
cătorului iubit al partidului 
și poporului român — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — comuniș
tii, to|i oamenii muncii din 
orașul Petrila nu vor precupeți 
nimic pentru a fi la înălțimea 
cerințelor, pentru a-și aduce 
contribuția la reducerea pe fă
gașul normal al întregii vieți 
economice și sociale a țării.

...„Este eu neputință să le 
scape cineva cind vine cu oaste 
împotriva lor și nimănui nu-i 
stă in putere să dea de ei dacă 
ei înșiși nu vor să se arate**,  
astfel caracteriza istoricul grec 
Herodot poporul care se întin
dea la nord și est de Dunărea 
dobrogeană, de la Ural la Pe
ninsula Scandinavă — sciții. A- 
propiați de limbă și cultură de 
triburile iraniene, veniți pe a- 
ceste meleaguri dintr-o direc
ție necunoscută, sciții erau or
ganizați in triburi de orînduire 
sclavagistă, nomade sau seden
tare conduse de „sciții rc-gali" — 
tribul războinicilor și conducă
torilor. După datele lui Hero
dot, acest trib se întindea pe 
Nipru in ținutul Zaporojie. iar 
epoca de maximă dezvoltare a 
lor, secolele VII—III i.e.n.. cind 
însemnele civilizației scite cir
culau de la Baltica in China, 
din Ural in pustiurile Saharei, 
este denumită „epoca sciților*.

In urma descoperirilor ar
heologice de pe teritoriile sci
ților sau cele învecinate lor, 
istoricii au stabilit că ci folo
seau fierul și aurul în confec-

ționarca obiectelor de uz gos
podăresc. podoabe, arme, împo- 
dobite cu basoreliefuri iscusit 
realizate de faimoșii maeștri ai 
Eladei. Și nu mică a fost sen
zația stirnită in lumea științi
fică de descoperirea in 1969 a 
mormintului in formă de tumul 
(movilă) al unui conducător 
scit lingă satul Balki in regiu
nea Zaporojie. De atunci, ar
heologii ucrainieni care cerce
tează conținutul foarte bogat 
al mormintului descoperă nu
meroase obiecte care oferă in
formații unice asupra civiliza
ției acestor triburi.

De obicei, mormintele scite, 
bogate in obiecte de aur și ar
gint, au fost răvășite de cău
tătorii de comori care nu lăsau 
in urmă decit scheletele. Aici, 
lingă satul Balki s-a descope
rit insă o întreagă comoară 
scită îngropată in tumul la o 
adincimc dc 9 m. In camera 
funerară dc 16 m2 unde se 
putea ajunge prin două intrări 
străjuite de roți cu mari bu
tuci din lemn s-au găsit în 
centru trei schelete iar intr-o 
nișă laterală cel al unei femei,

precum și resturile sarcofagului 
acesteia împodobit cu desene 

și plăci aurite, 
trei schelele se 
unui adevărat 
blide de lemn, 
, amfore, un ca- 

imens plin cu oase de cai. 
o tavă din bronz pe care se 
aflau strecurătoare pentru vin, 
ulcioare din. bronz împodobite 
cu scene’ satirice, cești pentru 
vin și clești din bronz pen
tru scoaterea cărnii din cazan. 
Lingă acest „servici de bucă
tărie*  se afla scheletul unui 
sclav înarmat — bucătarul re
gelui. intr-un colț se aflau ră
mășițele unui cal — calul fa
vorit. iar alături de el sclavul- 
grăjdar.

Cind se credea că au luat 
sfirșit toate investigațiile și 
cind întreaga echipă dc arheo
logi se pregătea să părăsească 
șantierul pe caro îl considera 
un șantier ca oricare altul, ci
neva a observat o rază lucitoa
re la intrarea dinspre apus : 
erau vase din aur și argint, 
cupe, corn pentru vin. cești 
din argint aurit cu plăcuțe în-

roșii, albastre 
In jurul celor 
află resturile 
prinz regesc: 
cuțitașe dc fier, 
zan

cruslate cu imagini dc reni și 
frunze de viță. Pe lingă 
loarea materială a comorii 
2 kg de aur și argint — 
obiect din toate acestea t: 
zintă o deosebită importanță 
științifică; este ceașca cu torți 
de aur împodobită cu capete 
de berbeci. Pe părțile ei late
rale se află un basorelief ir. 
aur reprezentind probabil 
mare eveniment din viața 
ților. In centrul luj pe 
jilțuri scumpe stau doi luptă
tori îmbrăcat i în veșminte 
scumpe — caftane garnisite cu 
blănuri și broderii, cu tapetele 
goale, ținind in mină însem
nele puterii — o biciuș 
ghioagă. Oricine își dă 
că este vorba de doi 
demnitari din societatea

Ca f t a nele, i m brăcă m i: 11 ea 
ților regali*,  erau cunoscut 
descrierile lui Herodot dar fru
musețea lor nu putea fi rodată 
in cuvinte de istoricul gr 
Ele no-au f< >t oferite in in 
gini măiestrit executate 
meșteșugari din acele vremuri 
pe cupele și vasele de cult ale 
marii protipendade scite.

Pentru atribuirea celor 100 
premii a cite 10 000 Ici: Ex 
tragerea XXI : 1 terminație 
formată din 5 cifre (indife
rent litera) și extragerile 
XXII—XXIV : 3 terminații
formate din cite 5 cifre și o 
literă.

Pentru atribuirea celor 
1 000 premii a cite 1 000 lei : 
Extragerea XXV : 3 termina
ție formată din 4 cifre (indi- 

extragerile 
XXVI—XXVIII : 3 terminații 
formate din cile 4 cifre și 
o literă.

Pentru atribuirea celor 
10 000 premii a cile 100 lei: 
Extragerc-a XXIX ; 1 iernii- 
nație formată din 3 cifre 
(indiferent litera) șl extrage
rile XXX—XXXII : 3 ternii 
nații formate din eîte ? cifre 
și o literă.

Exemplu : dacă la extra 
gerea I iese numărul 367 589. 
toate biletele cu acest nu
măr — indiferent lliera pe 
care o are biletul — cisllzâ 
cile un autoturism Dacia 
1 300.

iunie 1970, Adminis
trația de Stat Loto-Prono
sport organizează tragerea 
specială pentru ajutorarea 
sinistraților. Premiile vor fi 
atribuite in urma a 32 ex
trageri. Tehnica tragerii este 
următoarea: Pentru atribui
rea celor 10 autoturisme „Da
cia 1 300".

Extragerea 1 : un număr 
format din 6 cifre (indiferent 
litera) și extragerile 11—IV: ferent litera) și 
3 numere formate din cile <> 
cifre și o literă.

Pentru atribuirea celor 30 
autoturisme ..Dacia 1 100" : 
Extragerile V—VIII : 4 nu
mere formale din cite 6 cifre 
(indiferent litera) și extrage
rile IX—X : 2 numere for- 

cît<*  6 cifre și o li-

Pcntru atribuirea celor 49 
autoturisme ..Skoda S 190" : 
Extragerile XI—XV : 5 nu
mere formate din cite 6 cifre 
(indiferent litera) și extrage
rile XVI—XX : 5 numere for
mate din cite 6 cifre și o li-

Modul de plată a premiilor

La tragerea specială pentru 
ajutorarea sinistraților din 21 
iunie 1970, participanții au 
posibilitatea să cîștige auto
turisme și premii in bani.

După comunicarea nume
relor și terminațiilor cîști
gătoare, posesorii de bilete 
cîștigătoare le vor depune la 
agențiile proprii pină sîm- 
bătă 27 iunie orele 13,90 in 
orașele de reședință de județ 
și vineri 26 iunie în restul 
localităților. în schimbul u- 
nei adeverințe.

Participanții caro nu pot 
depune biletele cîștigătoare 
la agențiile proprii Loto-Pro- 
nosport, le vor expedia prin 
scrisoare recomandată cu
loare declarată, pină la 5 au
gust 1970 (data poștei) la 
Centrala Loto-Pronosport. Ca-

lea Victoriei nr. 9 București.
Omologarea biletelor cîști- 

gătoare în autoturisme și nu
merar de 10 900 lei. 1 000 lei 
se va face în ziua de 30 iu 
ni o 1970.

Plata acestor premii se va 
face in mod obișnuit, adie' 
prin casieriile Loto-Prono 
sport, prin mandat poștal si 
direct prin centrală în cazul 
autoturismelor, incepind 
data de 3 iulie 1970.

Plata premiilor de 100 lei 
se va face de asemenea prin 

riile Loto-Pronosport si
prin mandat poștal. La ca
sieriile Loto-Pronosport pre
miile vor sta la dispoziția 
participanților timp de 45 
zile de la data tragerii adică 
pină la 5 august 1970.

un post responsabil grup 
cantine ;
trei posturi gestionari 
cantine ;
trei posturi gestionari 
materiale la loturi ;

posturi 
la loturi.

Cei interesa{i se 
biroului personal al

vor adresa 
șantierului.
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Șl LA E. M. DÎLJA • II', ill ABATAJ FRONTAL LA MINA AHIASA
Valorificarea cărbunelui extras 

poate aduce beneficii, 
dar necesită respectarea

De cifeva zile la mina A- 
ninoasa a început extragerea 
cărbunelui dintr-un nou aba
taj cu front lung. Este vorba 
despre abatajul frontal 14-15 
din stratul 3, blocul I.

Noua capacitate asigura o 
producție zilnică de 350 tone 
cărbune — pentru început 
— urmind ca volumul ex
tracției să crească considera
bil (stratul prc-zentindu se in 
dezvoltare in zona abatajului 

respectiv) pe măsura lungirii 
liniei frontului. Abatajul e e- 
chipat cu utilaj de susținere 
și de transport modern : stâlpi 
hidraulici S.V.J. și grinzi 
metalice in consolă, transpor
tor T.K.-3, precum și tavan 
artificial cu plasă metalică și 
funii de oțel dublate ceea ce 
conferă o dirijare optimă a 
acoperișului. Se completează 
astfel linia frontului de ba
ză al zonei l-a Și a exploa

tării cii una din cele mai 
mari capacități dc producție.

Sint de remarcat de ase
menea condițiile deosebite în 
care au fost făcute pregăti
rile noului abataj, acesta fi
ind deschis intr-o zonă a ză- 
cămîntului, unde, prin mun
ca tenace a brigăzii lui NI- 
colae Ilie. au fost lichidate 
denivelările mari existente în 
porțiunea de strat cuprinsă 
intre orizontul VIII și VIII 

mediu. Cu o asistență tehnică 
inspirată și competentă din 
partea cadrelor din conduce
rea (șef de zonă ing. Victor 
Ghioancă) zonei l-a au fost 
învinse presiunile rocilor și 
emanațiilor de metan exce
sive, lichidate urmele unui 
foc endogen existent cîndva 
aici.

Intrarea in producție a 
noului abataj frontal sc în
scrie in măsurile luate la 

mina Aninoasa pentru asigu
rarea creșterilor prevăzute la 
producția de cărbune in pla
nul de stat și in angajamen
tele de întrecere asumate pe 
ultimul an al cincinalului, 
constituind totodată un efort 
al colectivului depus irr' ca
drul operei eroice a întregu
lui nostru popor pentru re
facerea economiei naționale 
lovite de calamitățile natu
rale.

indicatorului de calitate
în textul prob) r e- 

cononnce care stau in atenția 
colectivului de la mina Dilja 
calitatea producției nu a con
stituit întotdeauna o preocupa
re majoră Și bine se știe că 
volumul producției marfă, va
loarea beneficiilor obținute 
sini direct proporționale cu in
dicatorul de calitate, respectiv’ 
cu cenușa și umiditatea cărbu
nelui brut.

Vom analiza, in continuare, 
inlluența calității producției a- 
supra principalilor indicatori e- 
conomici. referindu-ne la acti
vitatea desfășurată pe parcursul 
celor 4 luni trecute din acest 
an. Pentru a preveni influența 
nefavorabilă a depășirii nor
mei interne la cenușă și uuii- 
dil..v planul de măsuri pen
tru anul 1970 prevede atit o- 
br.gativ itatca exploatării dife
rențiate (selective) a intercala
telor sterile, cit și alegerea 
țistulu vizibil, acolo unde se 
produce, cu reducerea cores
punzătoare a normei de produc- 
ț? Or. se constată — pe baza 
analizelei de laborator și a de
terminărilor de -ist — că de
pășirile ia norma admisă la ce
nușă provin in principal, de 
Ia cărbunele mai marc de 80 
mm. în care caz cenușa ajunge 
îa 47 la sută din acest sort. 
Deși ponderea ca atare repre- 
zmtă numai 9 la sută din pro
ducția totală a minei, influența 
asupra "mush medii este de 
i la 10

In vederea cointeresării mine
rilor pentru alegerea șistului 
in abataje. conducerea exploa
tării in baza reglementărilor 

vigoare, a dispus ca pro- 
b le de șist să se facă cu pre- 
cădere la vagonetele tare. în 
mod vizibil, conțin mult mate
rial steril. O dată cu aplicarea 
acestui criteriu de determina
re. numărul brigăzilor penali
zate s-a redus, dar a crescut 
volumul rebutat la un număr 
restrins de abataje. Astf. * 1 * * * * din 
totali)’ oroducțioi rebutate la 
cele 19 abataje existente in me
die pe oxnloatare. Ia un număr 
de 6 abataje (cu o pondere de 
40 ’a sulă în producția totală) 
procentul se ridica la 67 la su
tă ! In cifre absolute, rezultă 
că. pe 4 luni, din cole 1556 
tone rebutate la un număr me
diu de 19 abataje, la abatajele 
cameră 1 vest și 2 vest, 3 est,

nu poate fi respectat proble
ma poate fi rezolvată pe două 
căi :

® controlul și revizuirea lu
crărilor pentru elucidarea po
sibilităților de scurtare a dru
mului critic total:
• controlul duratei tuturor 

lucrărilor (în special a celor 
critice) pentru evidențierea po
sibilităților de scurtare a aces
teia. o dată cu mărirea resur
selor de forță de muncă sau 
de materiale.

Așa cum reiese din cele ex-

puse, metoda graficelor în re
țea permite optimizarea condu
cerii, dirijării și controlului e- 
xecutării lucrărilor în industria 
minieră începind cu faza de 
construcție și investiții și termi- 
nind cu faza de pregătire și de 
exploatare a zăcămîntului. Tot
odată, metoda este adecvată și 
pentru stabilirea modului de 
repartizare a resurselor mate
riale in sensul întrebuințării 
lor maxime și a) raționalizării 
consumului lor.
-Avantajele incontestabile .și e- 

ficiența metodei alături dc po
sibilitățile pe care le oferă in 
rezolvarea problemelor compli
cate de optimizare cu ajutorul 
mașinilor electronice de calcul, 
fac din metoda graficelor in 
rețea un instrument eficient '.a 
dispoziția personalului de con
ducere a întreprinderilor mi
niere și rețin atenția asupra 
necesității aplicării sale în 
producție.

Ing. Alexandru POPESCU
Șef de lucrări la I.M.P.

2. 3 și 2 A producția rebutată 
atinge 1 050 tone. Dacă la aceste 
abataje, șistul vizibil admis a 
fost stabilit in medie la 30 
hg/vagonet, la determinările e- 
fectuate s-au constatat in me
die 145 kg șist vizibil pe va- 
lOnet. Rezultă că încadrarea in 
norma admisă la cenușă este 
condițională de variația ponde
rii producției care se extrage 
din fiecare din cele 19 abataje 
ți. în mod deosebit, a celei
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Tehnica nouă în lume

V

1NCERCATOR DE EXPLOZII 
PENTRU UZ MINIER

La uzina de aparalaj ex- 
ponometric din Moscova a 
fost realizat un încercător de 
explozii IE-1*.  care asigu
ră securitatea deplină a ope
rațiunilor de pregătire și re
duce cu mult durata pregă
tirii pușcărilor. Aparatul în
cape in buzunar. El funcțio
nează pe principiul folosirii 
ca sursă de curent a unei ce
lule fotoelectri.ee cu seleniu 
la care curentul apare la lu
mină. In subteran, drept sur
să de lumină se poate folosi 
lampa de miner. Curentul 
celulei fotoelectrice se trans
mite circuitului de pușcare 
printr-un galvanometru cu 
săgeată. Chiar și atunci cind 
celuia fotoelectrică este ilu
minată puternic cu raze so
lare, aparatul produce un 
curent de o mie de ori mai 
slab docil nivelul maxim ad
mis pentru încercare. Dato

date dc către „sextetul*  abata
jelor menționate. Ce se poate 
ușor deduce ? Că, deși brigă
zile sini aceleași, cenușa sortu
lui 80 mm (deci posibil de 
ales), este variabilă do la <> 
luna la alta in limite relativ 
largi țexemplu, de Ia martie la 
aprilie, scăderea este de 1.1 
puncte !).

De asemenea, prin creșterea 
ponderii producției extrase prin 
metoda abatajelor in trepte răs
turnate de la 3 la sută, realizat 
in 1969. la 16 la sută in 1970 
(deci, transport gravitațional 
fără posibilitate de alegere), 
ponderea sterilului la sortul 
4- 80 mm, cit și la celelalte 
sorturi, este in evidentă creș
tere. In acest sens, se impune 
efectuarea de noi determinări 
care să conducă la stabilirea 
unei norme dc calitate reale, 
in concordanță cu noua struc
tură a producției pe strate.

DVși pe 4 luni exploatarea 
s-a încadrat in norma internă 
de cenușe. considerăm oportun 
a consemna succint consecin
țele depășirii acesteia pe lunile 
februarie și martie asupra indi
catorilor economici. Astfel, pe 
luna februarie, depășirea Ia ce
nușă a fost de 0,7 la sută, iar 
la umiditate de 0.1 la sută, 
fapt care a diminuat producția 
marfă cu 10S mii lei, iar chel
tuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fosț depășite cu 6.65 
lei. Pe luna martie, depășirile 
normei la cenușă cu 1.3 la s"’.ă 
•și la umiditate cu 0,3 la sută 
au diminuat producția marfă 
cu 221 mii lei și au dus la 
depășirea cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă cu 9.18 lei.

Datorită depășirii normei la 
umiditate, de la începutul anu
lui. cu 0.25 la sută, în condi
țiile încadrării în norma de 
cenușă, la producția marfă se 
înregistrează un deficit de 116 
mii iei. echivalent cu pierde
rea a 518 tone cărbune brut. 
Considerăm că această pierdere 
era evitabilă dacă s-ar fi luat 
măsuri de captare și drenare a 
apelor la abatajele din stratul 
5. blocurile I și IV. La aceste 
abataje, apa din lucrările vechi 
se scurge liber pe suitor, fapt 
care ridică umiditatea cărbune
lui de 0—10 mm. în medie, la 
10.7 la sută.

Avind in vedere condițiile 
specifice de muncă din mină 
cu locurile do muncă disper
sate și greu de supravegheat 
continuu, problema calității nu 
se poate rezolva numai prin 
măsuri organizatorice și tehnice. 
Un rol important revine și fac
torului cointeresare materială. 
Considerăm că această proble
mă necesită din partea organe
lor competente mai multă aten
ție și operativitate.

In încheiere, credem oportun 
a propune unele măsuri, a că
ror traducere in viață va fa- 

rită acestui fapt se asigură 
o securitate deplină prin fo
losirea incercătorului de ex
plozii în minele cu exploa
tare la zi, in puțuri de mi
nă in care există gaze și pul
bere periculoase, situate in 
apropierea încărcăturilor dc 
exploziv.

O NOUA MAȘINA miniera

Intr-o știre din Sverdlovsk, 
publicația sovietică „Tehnika 
Molodioji" relatează că la In
stitutul de cercetări și proiec
tări pentru mașini miniere a 
fost confecționat prototipul 
industrial al unei noi mașini 
de incărcare-descărcare cu 
cupă.

Mașina încarcă și transpor
tă rocă la curățirea cariere
lor, execută diverse lucrări 
auxiliare în mină.

Puterea motorului este de 
240 cp. capacitatea de încăr
care — 10 tom . iar cupa are 
un volum de 50 mc.

dc

interesul 
normele 

te va fi

intcrcalațiilor, mo-
■ pușcare să pre- 

mod expres pușcarea 
a intercalației.

rneră din

cilita încadrarea în norma 
c nușă și umiditate, respectiv 
realizarea producției marfă și 
a beneficiilor. Astfel :

® Indicatorul cantitativ al ex
ploatării fiind producția marfă 
— in care producția netă de 
cărbune intră cu o pondere de 
96 la sută — considerăm nece
sară corelarea acestuia cu sar
cina cantitativă a sectorului și 
raionului, in sensul că indica
torul cantitativ al raionului și 
al sectorului să fie considerat 
producția netă, și nu producția 
brută In acest fel, i 
pentru încadrarea în 
de cenușă și umidități 
egal la toate nivelele.

@ Pentru evitarea exploatării 
simultane a i 
nografiile de 
vadă in 
selectivă

@ La abatajele can 
str. 5. blocurile I și IV. să se 
aplice urgent măsuri de cap
tare a apei, astfel ca umidita
tea să nu depășească. în medie, 
8 la sută.

@ Zilnic, sectorul de trans
port. care efectuează determi
nările de șist, să afișeze la loc 
vizibil producția rebutată de 
brigăzi. Tot în acest scop, să 
se amenajeze în sala de apel 
vitrina calității producției.

Considerăm că, prin aplica
rea acestor măsuri, vom avea 
certitudinea încadrării in nor
ma internă de calitate a E. M. 
Dilja. a obținerii unor indica
tori economici superiori.

Ing. O. 1IOGMAN, 
șef serviciu plan 1 
.analize economice

E. M. Dilja

METODA GRAFICELOR IM REȚEA - 
instrument eficient în execuția lucrărilor miniere

In scopul ridicării rezultate
lor activității de producție ale 
exploatărilor miniere la un ni
vel cit mai favorabil, metoda 
graficelor in rețea, ca instru
ment de planificare, organiza
re și coordonare in timp a lu
crărilor se dovedește a fi deo
sebit de utilă in activitatea de 
proiectare ori de execuție. A- 
vind la baza ei „sistemul dru
mului critic", metoda se poate 
aplica cu succes în domeniul 
lucrărilor de investiții miniere 
ori In cel al pregătirii și de 
exploatare a zăcămîntului.

întrebarea care apare ca un 
leit-motiv zilnic -se poate ter
mina la termenul planificat lu
crarea sau nu ?“ își poate găsi 
în mod facil răspunsul prin 
aplicarea metodei graficului în 
rețea.

Reprezentind sub formă sche- 

mativâ, după anumite reguli, 
evenimentele și lucrările ce se 
desfășoară în cadrul procesului 
tehnologic de producție se ob
ține graficul in rețea al acestui 
proces (vezi schița nr. 1). In 
„nodurile" rețelei graficului se 
reprezintă evenimentele, legă
tura dintre evenimente figurîn- 
du-se prin săgeți ce au semni
ficația lucrărilor.

Prin eveniment se înțelege 
momentul la care Se termină 
sau începe în timp o acțiune 
(lucrare) și pentru care se acu
mulează sau se cheltuiesc mun-

Fabrica d» stâlpi hidraulici Vulcan: Se verifică slîlpii la standul de probă.

cile corespunzătoare. Evenimen
tele se notează cu numere (0, 
1. 2... n) și se caracterizează 
prin faptul că nu au o extin
dere in timp.

Spre deosebire de evenimente’ 
lucrările se desfășoară in timp 
și sint procesele ce trebuie, e- 
fectuate pentru realizarea tutu
ror evenimentelor graficului in 
rețea și atingerea scopului pro
pus. Lucrările reflectă etape 
distincte ale procesului tehno
logic nccesitînd cheltuieli de 
timp și de resurse. începutul 
și sfirșitul unei lucrări este 
marcat prin cite un eveniment. 
Intre lucrările care alcătuiesc 
complexul analizat există o in
terdependență bine determina
tă. Grafic, lucrările se repre
zintă printr-o săgeată pornind 
de la evenimentul de început 
al lucrării pînă la evenimentul 

său fina] și se notează prin a- 
socierea numerelor celor două 
evenimente. (De exemplu 1—2, 
4—5 etc.).

In schița nr. 1, evenimen
tele sint următoarele :

O : începerea săpării trans
versalelor de cîmp de abataj;

1 : intersectarea stratului la 
orizontul de transport:

2 : intersectarea stratului la 
orizontul de aeraj;

3, 4 : terminarea săpării di
recționalelor pe strat, la ori
zontul de transport, respectiv 
de aeraj;

5: intrarea abatajului în 
funcțiune;

Tot in schița nr. 1 lucrările 
reprezentate au semnificațiile !

0—1, 0—2 : săparea galeriilor 
transversale la orizontul de; 
transport respectiv de aeraj;

1—2 : săparea suitoarei dc le
gătură dintre transversale;

1—3. 2—4 ; săparea direcțio
nalelor de transport și de ae
raj pe lungimea cîmpului de 
abataj;

3— 4 i săparea suitoarei de 
atac;

4— 5 : dotarea abatajului eu 
utilajele necesare, alimentarea 
cu energie ele.;

3—5 : amenajarea gurii de 
rostogol, lucrări pregătitoare in 
galeria de bază;

Lucrările care nu implică 
consumuri de resurse se nu- 

mese lucrări fictive și se inf 
dică grafic punctat. lolosindu- 
se in anumite cazuri pentru a- 
sigurarea corectitudinii în re
darea ordinei și corelației lu
crărilor in ansamblu.

Prin resurse se înțeleg forțele 
umane de muncă precum și 
materialele necesare pentru în
deplinirea lucrărilor. Volumul 
resurselor se notează de aseme
nea pentru fiecare lucrare.

După alcătuirea graficului în 
rețea cuprinzind totalitatea lu
crărilor componente ale com
plexului analizat, următoarea 

etapă o constituie stabilirea 
timpilor și a duratelor de exe
cutare a lucrărilor individuale 
și de ansamblu. Aprecierile se 
fac pe bază de calcule și pe 
baza celui mai nou material sta
tistic avut la indcmînă. iar u- 
nitățile de timp întrebuințate 
(minute, ore, schimburi), se iau 
aceleași și se trec pe diagramă. 
Astfel pentru fiecare eveniment 
se distinge cel mai apropiat 
timp posibil de realizare a sa 
(ta) și cel mai tirziu timp admi
sibil de realizare (tt). Cel mai 
apropiat timp posibil se obține 
prin însumarea duratelor mini
me de executare a lucrărilor 
precedente pe drumul cel mai 
scurt al graficului in rețea.

Cel mai tirziu timp admisi
bil de realizare a evenimentu
lui se calculează scăzind din 
timpul dc realizare a evenimen
tului următor, după drumul cel 
mai lung, durata maximă a lu
crării dintre cele două eveni
mente.

Pe baza acestor mărimi se 
poate determina rezerva de 
tiihp existentă pentru execu
tarea unei anumite lucrări sau 
se poate verifica stadiul in ca
re se găsește o anumită lucra
re in raport cu necesitățile, 
luindu-se in consecință măsu
rile adecvate. De exemplu lu
crarea 14—15 (vezi schița 2) 
din graficul în rețea, întocmit 
pentru complexul de lucrări 
de transport și de montare a 
utilajelor intr-un abataj meca
nizat care trebuie să intre în 
funcție la un anumit termen. 
Să considerăm că lucrarea 
14—15 reprezintă montarea 
transportorului cu raclete din 
abataj, puțind fi executată în- 
tr-o durată, de un schimb, și 
că timpul cel mai apropiat po
sibil de începere a montării 
(evenimentul 14) este ta 14 = 20 
schimburi, iar cel mai tirziu 
tt 14 = 23 schimburi: fie a- 
cești timpi ta 15 = 21 schim
buri' respectiv tt 15 = 24
schimburi pentru evenimentul 
15 (verificarea funcționării

Prelungire și. 
scurtare

Un control recent al servi
ciului de aeraj și proiect ia 
muncii din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani a depis
tat, in zona galeriei de cap 
dm lelia I, a stratului 5, blo
cul III A, de la E.M. Lupeni, 
o incălcare vădită a normelor 
de securitate a muncii subte
rane : nici mai mult nici mai 
puf in, 12 metri de front nu 
aveau coloană de aeraj Maiș
trii minieri respectivi, care 
trebuie să urmărească felul 
cum se respectă instrucțiunile 
în ceea ce privește asigura
rea unui clijnat corespunzător 
de lucru in mină, să nu cu
noască oare toate alternati
vele de acumulare a metanu
lui ? Era nevoie de vreo... 
dispozi/ie excepțională pentru 
a dispune montarea prelungi
rii coloanei ? «€-- neglijează,
se uită ? Atunci, poale este 
necesară și la memorie 
prelungire, dar și neglijenjei 
o... scurtare!

E nevoie 
de ventilator !.

La mina Lonea, in abata
jul cameră nr. 41 instalația 
de aeraj nu corespundea pro
iectului 'întocmit. De ce ?

transportorului). Făcând diferen
ța tt 15 — ta 14 = 24—20 = 4 
schimburi din care scădem du
rata lucrării t 14 — t 15 = 1 
schimb, se remarcă faptul că 
această lucrare dispune in si
tuația dată de o rezervă de 
timp de 3 schimburi. In mod 
analog, se poate determina re
zerva generală de timp pentru 
orice succesiune a lucrărilor.

Lucrările care nu au rezerve 
de timp pentru Îndeplinire se 
numesc lucrări critice, iar suc
cesiunea neîntreruptă de lucrări 

Schița 2.
ta,4 = 20 schimburi la,s= 21 schimburi

tt14 = 23 schimburi tt,s= 24 schimburi

critice din graficul în rețea 
poartă numele de drum critic. 
Fiecare grafic in rețea are în
totdeauna cel puțin un drum 
critic. Determinarea drumului 
critic este o problemă foarte 
importantă a cărei rezolvare 
permite stabilirea timpului și 
a măsurilor necesare pentru 
terminarea întregului complex 
de lucrări conform prevederi
lor. Orice întârziere în îndepli
nirea lucrărilor situate pe dru
mul critic atrage prelungirea 
termenului general de executare 
a complexului de lucrări și in
vers — accelerarea lucrărilor 
pe drumul critic are ca efect 
reducerea timpului general de 
îndeplinire a ultimului eveni
ment. Modificarea duratei lu
crărilor necritice in limitele re
zervei totale de timp nu atrage 
schimbarea duratei de îndepli
nire a întregului ansamblu de 
lucrări.

Dacă analiza întreprinsă cu 
ajutorul graficului in rețea con
duce la concluzia că termenul 
final de încheiere a lucrărilor 

Pentru că se montase o rami
ficație la coloana de aera/ 
partial iară ventilator. Conse
cința ? S-a creat o scurtcircui
tare a aerului șl o acumu
lare de metan de cca. 2°/n în 
pinză. Oamenii care lucrau 
acolo au fost lnlr-un mare 
pericol... Ne întrebăm, în 
acest mod își desfășoară, de 
obicei, munca echipa de men
tori supravegheată de mai
ștrii electromecanici și mineri? 
Dacă da. se impune o... ven
tilație serioasă in felul de a 
concepe îndeplinirea atribu
țiilor de serviciu. Si pentru 
aceasta e nevoie de... venti
lator !

Să nu ne jucăm 
de-a 

răspunderea

vederea relu- 
proaspăt la 

‘ ’ au

La abatajul cameră pentru 
exploatarea pilierului din 
stratul 13, blocul O, de la 
E. M. Vulcan, nu se efectua
se racordul în 
lării aerului 
Iront... Si aici, in culpă 
fost, îndeosebi, maiștri elec
tromecanici și mineri care 
trebuiau să dispună montarea 
neînlirzială a racordului. 
Cind răspundem de viata oa
menilor nu trebuie să îngă
duim absolut nimic din ceea 
ce i-ar putea aduce în pri
mejdie.

Tr. MULLER

ÎN VIZOR

Pe urmele materialelor publicate „Trebuie înlăturate „barajele
La articolul ..Trebuie înlătu

rate „barajele artificiale" din 
calea predării la timp a obiec
tivelor hidrotehnice", de la 
l.S.I’.I.F.G.A. — Institutul de 
studii și proiectări pentru îm
bunătățiri funciare și gospodă
rirea apelor din București —. 
care este proiectant general al 
barajului de la Valea de Pești 
cit și a lucrărilor de alimentare 
cu apă, canalizare și regulari
zare din Valea Jiului superior, 
ne-a venit următorul răspuns 
semnat de ing. V. Dobrc, direc
tor general :

1) Proiectul lucrărilor in curs 
de execuție este practic termi

nat; unele proiecte de detaliu 
care urmează să se predea in 
cursul acestui an, au termen 
de execuție in anul 1972.

2) Devansarea proiectării fa
ță de execuție a fost o pro
blemă de care s-a ținut seamă 
și in anii trecuți, așa incit 
greutățile apărute la execuție 
nu pol fi puse pe seama lip
sei de documentație tehnică.

3) Modificări dc documenta
ție au apărut legate de adap
tarea proiectelor la teren, de 
modificarea obiectivă a unor u- 
lilaje tehnologice, la cererea 
I.L.H.S. in funcție de posibili
tățile de procurare a unor ma

teriale și utilaje de execuție, 
sau in funcție de desfășurarea 
procesului tehnologic pe .șantier.

O problemă specială o con
stituie barajul Valea de Pești, 
unde modificările documenta
țiilor inițiale au fost cauza
te de :

— adaptarea pe teren a pro
iectelor in funcție de situația 
geologică evidențiată de exca- 
vațiile pentru fundarea bara
jului, situație generală la toate 
barajele unde studiile de la 
faza STE nu pot cuprinde to
talitatea aspectelor de detaliu 
privind suprafața de fundație;

— modificarea soluției iniția

le de etanșare a barajului prin 
înlocuirea măștii din beton cu 
mască bituminoasă a impus mo
dificarea documentațiilor tehnice 
anterioare privind umpluturile 
in corpul barajului, vatra a- 
monte etc. și punerea de acord 
a acestora cu indicațiile dale 
de firma respectivă.

Deoarece lucrările la vatra și 
umpluturile in corpul barajului 
au început efectiv în anul 1970, 
considerăm că realizarea lor nu 
a fost direct influențată de mo
dificările rezolvate in 1969.

4) LS.P.I.F.G.A. nu este In 
posesia vreunei sesizări din par

tea I.L.H5. sau a beneficiarilor 
de lucrări, din care să rezulte 
că proiectele de regularizare 
sau alte proiecte întocmite de 
noi pentru obiectivele hidroteh
nice din Valea Jiului sint in
complete sau necorespunză
toare.

Asistența tehnică pe șantier 
s-a acordat de către șefii de 
proieote sau proiectanții de 
specialitate după necesități dar 
in orice caz cu frecvență mult 
mâi mare decit la lucrări simi
lare executate după proiecte 
elaborate in cadrul I.S.P.I.F.G.A.

Pentru baraj, datorită com

artificiale" din calea predării 
la timp a obiectivelor hidrotehnice"

plexității lucrării și soluțiilor 
noi aplicate, asistența tehnică a 
avut un caracter aproape per
manent, pe lingă proiectanții 
barajului acordind asistența 
tehnică de specialitate ; I.S.P.H. 
pentru betoane, I.S.P.I.F.G.A. 
compartimentul de studii pen
tru asistența geologică (perma
nentă) și umpluturile din anro- 
camente, LS.P.I.F.G.A. pentru 
pista experimentală și umplu
turile din anrocamente la ba
raj.

Așa cum evidențiați in arti
colul susmenționat, lucrările de 
pe Valea Jiului au intrat in a- 
cest an intr-o fază holâritoare 
a execuției; proiectanții din 
I.S.P.I.F.G.A., prin deplasări 
frecvente pe șantier, vor asigu
ra soluționarea promptă a tu
turor problemelor ce vor apă
rea pînă la terminarea lucrări
lor astfel incit să fie asigurate 
condițiile ce depind de proiec
tant pentru darea în exploata
re in termen a lucrărilor hi

drotehnice".
N. R. Se vede clar că „plin- 

gerile*  constructorilor I.L.H.S. 
sint*  mai mult .sau mai puțin 
îndreptățite privind proiectan
tul. In orice caz inițiativa de 
colaborare, de rezolvare a unor 
probleme dificile trebuie să a- 
parțină constructorului și be
neficiarului in mult mai mare 
măsură, proiectantul angajin- 
du-sc să răspundă in mod 
prompt cerințelor de construc
ție.

r—
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Declarația 
româno-franceză

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
(Urmare din pag. 1)

,or artistice româno-francezc, 
relevată în mod deosebit de or
ganizarea, in prezent, la Paris, 
a unei mari expoziții consacra
te comorilor artei vechi din 
România.

Pe de altă parte, progresul 
cooperării științifice a fost con
statat de către Comisia mixtă 
guvernamentală româno-france
za. care a ținut a doua sa se
siune la București, de la 8 la 
12 ianuarie a. c. Această coo
perare a depășit stadiul con
tactelor și al studiilor prelimi
nare și se traduce prin acțiuni 
concrete, atit în domeniul cer
cetărilor fundamentale cit și in 
acela al aplicărilor practice. 
Rezultatole cele mai semnificati
ve au fost înregistrate in do
meniile chimiei, fizicii, mate
maticii și calculului automatic, 
al energeticii, al petrolului, pre
cum si a’ Mninwio; si al medi
cinii

In vederea completării cadru
lui juridic al raporturilor re
ciproce și pentru a favoriza, 
în continuare, lărgirea relații
lor româno-franccze în ansam
blul lor, părțile au convenit să 
înceapă negocierea unui Acord 
de asistență juridică și a unui 
Acord de navigație maritimă.

Instrumentele de ratificare a 
convenției consulare între cele 
două țări au fost schimbate la 
16 iunie 1970. Sînt în curs con
vorbiri în vederea semnării, în 
curind. a unui Acord de coope
rare in domeniul turismului.

Cete două părți au constatat 
cu satisfacție că guvernele ro
mân și francez au dezvoltat in 
ultimii ani practica consultări
lor intre miniștri și inalți func
ționari ai celor două state cu 
privire la problemele interna
ționale de interes comun. Ele 
s-au declarat de acord asupra 
utilității unor 
sultări și au 
dezvolte și să 
în viitor

a. c.

astfel de con- 
convenit să le 
le aprofundeze

Cei doi șefi 
pus ideile esențiale pe care se 
bazează politica guvernelor lor. 
Ei an constatat cu satisfacție 
a->r<»irerea punctelor lor de ve
de-- in legătură cu o serie de 
probleme internaționale majore. 
Cele două țări au ca scop dez
voltarea de relații pașnice și 
de raporturi de cooperare intre 
toate națiunile, indiferent de 
ideologia și regimurile lor.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu Nj președintele Georges Pom
pidou au examinat în acest 
spirit problemele europene. In 
scopul eliminării principalelor 
cauze de litigii și de tensiune 
este necesar să fie recunoscute 
și satisfăcute preocupările legi
time ale tuturor statelor in ceea 
ce privește securitatea lor. La 
capătul acestui proces, politica 
blocurilor va trebui să facă loc 
unei organizări de securitate, 
reclamînd un sistem de anga
jamente si măsuri concrete, ca
re să excludă folosirea forței 
și să asigure dezvoltarea paș
nică a statelor europene in
tr-un climat de destindere. în
țelegere și cooperare. Consta- 
tînd că instaurarea unei ase
menea stări de lucruri nu poa
te fî decît rezultatul unei e-

de stat au ex-

voluții progresive, cele două 
părți consideră că țoale statele 
europene trebuie să depună c- 
forturi in perioada actuală pen- 
tru a crea condiții suscepti
bile de a o favoriza. Prima din 
aceste condiții este respectarea 
principiilor independenței, suve
ranității, egalității, neamestecu
lui in afacerile interne, inte
grității teritoriale și a colaboră
rii reciproc-avantajoase. care 
trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre țări, indiferent de 
regimul lor social. Orice știr
bire adusă acestor principii 
este dc natură să genereze ten
siune sau să creeze divergențe 
cu grave consecințe pentru pa
cea și cooperarea intre popoare.

Cele două părți consideră, pe 
de altă parte, că diversele con
vorbiri care au loc in prezent 
asupra marilor probleme euro
pene. nerezolvate încă, au o 
semnificație importantă. Ele 
sint convinse că succesul aces
tor convorbiri ar trebui să per
mită nu numai normalizarea și 
ameliorarea raporturilor dintre 
țările care iau parte la acestea, 
dar să exercite și o influență 
asupra relațiilor existente intre 
toate statele europene și să 
marcheze un progres spre sta
bilirea încrederii și a securită
ții in întreaga Europă.

Cei doi șefi de stat conside
ră că această evoluție, răspun- 
zind dorințelor comune, ar fi 
facilitată de întrunirea unei 
Conferințe europene, care să ia 
măsuri proprii, de natură să 
asigure în mod efectiv securi
tatea fiecărui stat european și 
să dezvolte între ele schimbu
rile și cooperarea economică, 
culturală, științifică și tehnică. 
Obiectivul însuși al acestei con
ferințe trebuie deci să constea 
in a substitui unei confruntări 
a blocurilor apropierea state
lor.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și președintele “ 
Pompidou au fost de acord că 
România și Franța, 
trecutului și interesului care Ie 
leagă una de cealaltă, pentru 
progresul securității europene, 
au un ro] important de jucat 
in această evoluție. In ace
lași timp, ei au subliniat că 
edificarea securității europene 
trebuie să fie opera tuturor 
statelor interesate, fiecare țară 
avind drepturi și responsabili
tăți egale în ceea ce privește 
realizarea acestui obiectiv. Ei 
s-au felicitat pentru contactele 
temeinice care au avut deja 
loc în trecut intre cele două 
guverne in problemele coope
rării și securității în Europa 
și s-au declarat de acord pen
tru menținerea și dezvoltarea 
consultărilor între ci în aceas
tă privință, ca și cu alte state 
interesate.

Convorbirile s-au referit, de 
asemenea, la situația din Indo
china. Cei doi șefi de stat au 
constatat cu o profundă îngri
jorare că aceasta nu încetea
ză a se agrava, pe măsură ce 
se extinde intervenția străină. 
Ei s-au pronunțat pentru în
cetarea cît mai curind posibil 
a războiului din Vietnam și, 
în general, pentru reglementa
rea pașnică a conflictului din 
Indochina, pe baza acordurilor 
de Ia Geneva, astfel ca popoa-

Georges

datorită

role din această regiune a lu
mii să poală dispune 
soarta lor.

Cei doi șefi de stat 
minat situația din 
Mijlociu. Ei au exprimat 
ceeași neliniște in fața tensiu
nii crescînde și a înmulțirii ac
telor de ostilitate in această re
giune. Ei consideră că aplica
rea rezoluțci Consiliului de Se
curitate din 22 noiembrie 1967 
constituie condiția esențială a 
soluționării crizei 
Mijlociu.

Cele două părți 
pacea în această

liber de

nu exa-
Orientul

a-

în Orientul

apreciază că 
regiune tre

buie să aibă la bază retrage
rea trupelor Israelului din toa
te teriloriile arabe ocupate, re
cunoașterea și respectarea drop- 
tutui la existență, independen
ță și integritate teritorială al 
tuturor statelor, rezolvarea pro
blemei refugiaților palestinieni, 
in conformitate cu interesele 
lor legitime.

Cele două părți au subliniat 
importanța rolului care revine 
Organizației Națiunilor Unite 
in menținerea păcii și securi
tății internaționale și s-au de
clarat favorabile întăririi aces
tei organizații, pe baza univer
salității ei și a respectării 
principiilor Cartei.

Cei doi șefi dc stat au subli
niat importanța pe care o a- 
cordă realizării unor progrese 
substanțiale in domeniul dezar
mării, în primul rind a celei 
nucleare, pe baza unui control 
adecvat. Un progres în această 
direcție ar avea o influență 
considerabilă pentru îmbunătă
țirea climatului internațional.

Cei doi șefi de stat au ex
primat satisfacția lor pentru 
rezultatele acestei vizite, care, 
ca și vizita generalului Charles 
de Gaulle în România, consti
tuie o nouă și remarcabilă e- 
tapă în dezvoltarea prieteniei 
seculare româno-franceze, pre
cum și un exemplu (le coope
rare fructuoasă între toate sta
tele, indiferent de regimurile 
lor sociale.

Ei și-au exprimat convinge
rea că extinderea continuă a 
relațiilor strînse între Româ
nia și Franța răspunde în e- 
gală măsură intereselor celor 
două state, sentimentelor pro
funde de prietenie ale popoa
relor român și francez și unei 
îndelungate tradiții istorice.

Cele două guverne sînt hotă- 
rîte să depună eforturi în sco
pul dezvoltării continue a 
schimburilor între cele două 
țări și întăririi cooperării lor 
in toate domeniile.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat în favoarea continuării 
contactelor între oamenii de 
stat ai celor două țări pentru 
ca legăturile dintre ele să se 
dezvolte și mai mult în intere
sul cooperării și al păcii 
Europa și în lume.

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa. Elena Ceaușescu. au 
invitat pe președintele Repu
blicii Franceze. Georges Pom
pidou și doamna 
Pompidou să facă

Convorbirile delegației comerciale
romane care vizitează Siria

Ajutoare pentru zonele
DAMASC 19 (Agerpres). — 

In cadrul vizitei pe care o În
treprinde la Damasc, delegația 
comercială română, condusă de 
Victor lonescu, președintele 
Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, a fost 
primită de adjunctul ministtu- 
lui sirian al petrolului, M. Mo- 
lianna. Cu acest prilej, au (ost

discutate probleme privind lăr
girea schimburilor și posibilită
țile de cooperare dintre cele 
două tari in domeniul industri
ei petroliere.

Membrii delegației comercia
le române au avut, de aseme
nea, convorbiri cu guvernatorul 
Băncii Siriei, H. Farah, și cu 
conducătorii întreprinderii de 
stal pentru importul de mașini.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Doctorul John Nichols, 
patologist la Universitatea din Kansas, a intentat un pro
ces Arhivelor Naționale ale Statelor Unite și Ministerului 
Apărării, cerind să i se acorde dreptul de a examina gloan
țele cu care a fost asasinat in noiembrie 1963 președintele 
John Kennedy. El intenționează să supună gloanțele unei 
analize de activare neutronică la acceleratorul nuclear al 
Universității din Kansas pentru a stabili dacă ele au fost 
trase cu aceeași armă. Specialistul american a menționat 
că in felul acesta s-ar putea pune capăt disputei in legătură 
cu faptul dacă Lde Harvey Oswald a acționat singur sau 
asasinatul a fost comis de mai multe persoane.

VULCANI PE PUNCTUL
DE A ERUPE

calamitate din tara noastră
Din inițiativa unor funcțio

nari ai O.N.U. a luat ființă 
un „Comitet al Secretariatului 
Națiunilor Unite pentru ujuto- 
rarea victimelor inundațiilor 
din România", ai cărui copre
ședinți sint Jose Rolz Bennet 
și S. O. Odcbo, adjunc(i ai
crctarului general al O.N.U. Co
mitetul a invitat membrii Se
cretariatului să contribuie 
fondul de 
lovite de 
noastră.

se-

ajutorare 
calamitate

la 
a zonelor 
din țara

Asociația studenților din 
Ziirich a comunicat că va ex
pedia două lăzi cu obiecte de 
îmbrăcăminte, pentru o școală 
din Satu Mare.

Firmele elvețiene „Sihweize- 
rische Isola-Werkc". ........... "
și „General Radio 
au donat. în total, 
elvețieni.

Societatea pe acțiuni „Durați 
Elcttrotehnica" din Italia 
nat 500 000 lire italiene.

a do-

Mondială„Alianța 
cu sediul la Londra, a comuni
cat acordarea unui ajutor în 
valoare de 5 000 dolari. Intr-o 
scrisoare adresată președintelui 
Nicolae Ceau.șescu, Roland Co- 
neding, secretarul general al 
acestei organizații. își exprimă 
compasiunea în legătură cu ca
lamitățile naturale din țara 
noastră.

„Bolllat"
Company' 

4 500 franci

din Ziirich 
ajutor con-

Adolphe Burras 
a oferit al cincilea . 
stînd în 1 700 becuri pentru 
iluminat, 3 000 kg tapet și o- 
biecte de îmbrăcăminte.

Din Belgia au mai anunțat 
donații firmele „Belgomatut" — 
10 000 franci belgieni. „S. A. 
Bosimpcx N. V.“ și ..Chcmie 
Metal" — cite 5 000 franci fie
care.

Lucrătorii companiei 
Electric" din Japonia au 
2 500 yeni.

„Fujii 
donat

Firmele .Vernon S. A. Pa
nama*  și „Dachia trading Co" 
din S.U.A., au donat, in total, 
1 200 dolari.

Industriașul Dornier și modi
cul Georg Maurer din R. F. a 
Germaniei au donat, in total, 
1 700 mărci.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Cu ocazia operațiunilor de 
recuperare a cabinelor spațiale 
„Apollo-ll" și „Apollo-12", cer
cetătorii de la Biroul oceano
grafie al marinei americane șu 
descoperit că... 4 vulcani sub
marini sînt pe puncțul de a 
erupe. Se parc că rpzultatele 
sondajelor acustice care au fost 
efectuate la amerizările celor 
două cabine spațiale și care au

dus la descoperirea menționată 
— au constituit primele rezul
tate oceanografice ale celor 
două misiuni spațiale... Deși 
nu s-a putut stabili dacă cei 
patru vulcani fac parte din- 
tr-un lanț vulcanic, oceanogra
fii americani afirmă că ei nu 
prezintă nici un pericol pentru 
navigație. înălțimile lor față de 
fundul oceanului variază intre 
1 100 și 2 000 metri.

Societatea ..Caritas" din Aus
tria a expediat pentru Crucea 
Roșie din Oradea o nouă co
lectă do îmbrăcăminte .și încăl
țăminte, în greutate de 32 810 
kg.

Firma austriacă ..Knorr" a 
anunțat o donație de 2 000 kg 
pomi] și diverse conserve. O 
altă firmă austriacă — „Ai- 
chelin" — a contribuit la fon
dul de ajutorare cu 10 000 
șilingi.

Cetățenii americani de ori
gine română Dan Peters, vice
președinte al companiei „The 
Pionncer Savings and Loan 
Co”, Basil Campeaf și Angelo 
Opran au subscris la fondul do 
ajutorare. în total. 1 200 dolari.

a Ger-

Colonia și parohia română 
din Viena au mai donat 1750 
kg de îmbrăcăminte.

Conducerea bisericii adventis
te clin Varșovia a cotribuit la 
fondul de ajutorare cu 5 000 
zloți și cu obiecte de îmbră
căminte în greutate de circa 
320 kg.

Noi firme din R. F, 
maniei au făcut diverse dona
ții pentru ajutorarea zonelor 
calamitate din țara noastră : 
„Rowa Wagner" — medicamen
te în valoare de 28 000 mărci. 
„Pfanter" „Klingenbrg*  și 
„Merkl" cite 5 000 mărci. „Mes- 
sergriesheim" și „Zahnradfabrik 
Friedrictshafen" — cîte 2 000 
mărci. „Mal medie" — 1000
mărci. ..Volkswagen" — o auto
utilitară sanitară.

Din Japonia au mai far 
donații : Micie Yoda, trartSîa- 
toare la ambasada română din 
Tokio — 5 000 yeni, Yoshit.su- 
gu Kinoshita. preot la bisericii 
Chigasaki — 1 000 yeni, un 
grup de studenți din orașul 
Ishinomachi — 579 yeni.

Elevii școlii elementare nr. 
98 din Varșovia au donat pen
tru elevii sinistrați din Româ
nia un colet de 100 kg, con- 
ținînd obiecte școlare. îmbră
căminte și încălțăminte.
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Evoluția pozitivă a relațiilor sovieto-suedeze
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— In comunicatul dat publi
cității la încheierea vizitei 
în U.R.S.S. a primului mi
nistru al Suediei, O.lof Pal
me, se subliniază că relații
le dintre cele două țări evo
luează în mod favorabil în 
spiritul bunei vecinătăți.. Se 
deschid noi posibilități pen
tru dezvoltarea comerțului, 
colaborării tehnico-științifice,

culturii, sportului și turismu
lui. Cele două părți au decla
rat că sînt interesate să coo
pereze la înfătuirea unor pro
iecte economice. S-a conve
nit asupra deschiderii unui 
consulat sovietic la Goete- 
borg și, în cazul aprobării 
parlamentului suedez, a unui 
consulat suedez la Leningrad.

In cadrul convorbirilor s-a 
acordat o deosebită atenție

asigurării securității pe con
tinentul european, cele două 
părți luîndu-și angajamentul 
să continue consultările cu 
părțile interesate, pentru a- 
sigurarea succesului unei con
ferințe general europene în 
această problemă.

Alexei Kosîghin a accep
tat invitația de a face o vi
zită oficială la Stockholm.
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Au mai anunțat donații fir
mele indiene: ..Kedarnath
Kamgopol-Kodarma" — 2100
rupii, „Putko", „Marvo" și 
„Singh Brothers Mica Corp. 
Giridih" — cite 1 000 rupii fie
care, „Achhruram Ralkhof Co*
— 510 rupii. „Shri Durga Mica*
— 300 rupii și Sajan Kumar 
Bagaria, partener la firma 
„Bros Giridih — 500 rupii

Mai rnulți cetățeni de origi
ne română din Uruguay 
nat 3 000 pesoși. obiecte 
brăcăminte și alimente.

Colectivul ambasadei 
la Pekin a donat 500

au -lo
de tm-

i Indiei 
iuani.

Eugen 
canadian 
aflat în Maroc, a subscris 1 000 
dirhami.

Ștefănescu, 
de origine

cetățean 
română,

CONTRAMÂSURI
ÎN BRAZILIA

(Agerpres)

RIO DE JANEIRO If 
gerpres). — Imediat după e- 
liberarea ambasadorului vest- 
german. în schimbul punerii 
in libertate a 40 de deținuți 
politici, autoritățile brazilie
ne au trecut la contramăsuri. 
Intr-un interval de numai 48 
de ore, poliția și forțele de 
siguranță au arestat 12 per
soane pe motiv că ar fi fost 
implicate in acțiunea de ră
pire a lui Ehrenfried von 
Holleben. Sub această învi
nuire. cei arestați sînt pasi
bili de pedeapsa capitală în 
baza unei legi instituite după 
răpirea, in septembrie anul 
trecut, a ambasadorului ame
rican in Brazilia, Charles 
Burke Elbrick. Deși nu a fost 
dezvăluită identitatea celor a- 
restați, se crede că ar fi vor
ba de membri ai organizații
lor clandestine .Avangarda 
populară revoluționară" și 
„Alianța de eliberare națio
nală".

Din surse ale poliției s-a 
aflat că Holleben a fost ți
nut. după răpire, intr-o casă 
situată în apropiere de Ja- 
carapagua. localitate situată 
în apropiere de Rio de Ja
neiro.

Observatorii politici apre
ciază că răpirea ambasado
rului vest-german, Ehrenfried 
von Holleben. și contramăsu- 
rile la care au recurs auto
ritățile braziliene după eli
berarea acestuia sînt de na
tură să sporească climatul de 
încordare din țară.

Claude 
o vi

zită oficială în Republica So
cialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data 
urmînd a fi stabilită ulterior, 
pe cale diplomatică.

© Un tren rapid a deraiat 
joi in apropierea localității su
edeze Goteborg, majoritatea va
goanelor rasturnîndu-se de-a 
lungul terasamentului. Acciden
tul, in care și-au pierdut viata 
două persoane, iar alte 42 au 
fost rănite, pare să fi fost pro
vocat de deformarea șinelor ” 
cauza căldurii neobișnuite, 
43 de grade Celsius, care a cu
prins respectiva regiune în ul
timele zile.

din 
la

14 H COSMICA „S0!01-9
si-a încheiat cu succes misiunea

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
La 19 iunie, ora 13,59 (ora Bu- 
cureștiului), după executarea 
programului de zbor de lungă 
durată pe o orbită circumteres- 
tră. nava cosmică „Soiuz-9" a 
aterizat intr-o regiune dinainte 
stabilită de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice.

Pentru efectuarea aterizării, 
la momentul calculat s-a proce
dat la orientarea corespunză
toare a navei și a fost pus în 
funcțiune motorul de frînare. In 
momentul în care motoarele 
au încetat să acționeze s-a pro
dus desprinderea comoartimen- 
telor navei, iar aoara’ii' de ro- 
borîre în care se alia echipa
jul, s-a plasat pe o traiectorie 
spre Pămînt.

După frinarea in atmosferă, 
a fost pus în funcțiune siste
mul de parașute. Motoare spe
ciale au asigurat aterizarea li
nă a aparatului de coborire.

La locul aterizării, cosmonau- 
ții au fost supuși unui prim 
examen medical, care a de
monstrat că cei doi au suportat 
bine zborul cosmic de lungă 
durată. Echipajul a îndeplinit 
întregul program de cercetări 
tehnico-stiint’ifice și medico-bio- 
logice. informează agenția 
TÂSS.

Cosmonauții au observat și 
fotografiat diversele faze ale 
răsăritului și apusului Soare
lui și Lunii, formațiunile de 
nori. învelișul de zăpadă de pe 
Pămint. diferite fenomene at
mosferice. cu scopul de a fo
losi datele obținute pentru 
prognoze operație și de pers- 
nectivă ale condițiilor meteo- 

au
au
De 
in- 
ni-

pectivâ ale condițiilor 
rologice. Astfel, cosmonauții 
comunicat de cîteva ori că 
observat furtuni și cicloane, 
asemenea, ei au semnalat 
cendii in păduri, furtuni de 
sip și pe rnare.

Intr-o anumită zonă de 
suprafața Oceanului Indian

pe 
s-a

realizat un experiment unic: 
fotografierea simultană a for
mațiunilor de nori de la bordul 
navei „Soiuz-9", de pe vasul 
de cercetări științifice „Aka- 
demik Șirșov" și de pe sateli
tul meteorologic „Meteor".

Un loc important a revenit 
cercetărilor medicale și biolo
gice destinate să studieze in
fluența factorilor zborului cos
mic de lungă durată asupra 
organismului uman. Cu ajuto
rul diferitelor probe funcțio
nale și teste psihofiziologice. 
membrii echipajului au făcut 
cercetări asupra sistemului car
diovascular. respirator, consu
mului de energie și altele. In 
decursul celor 18 zile de zbor, 
Nikolaev și Sevastianov au fost 
supuși permanent unui control 
medical. Rezultatele acestor 
cercetări au demonstrat că in
tr-un timp scurt cosmonauții 
s-au acomodat la condițiile im
ponderabilității și au suportat 
bine acțiunea complexă a f 
torilor zborului cosmic de lun
gă durată, mcnținîndu-și o 
înaltă capacitate de lucru.

In decursul celor 424 de ore 
de zbor, sistemele de bord și a- 
paratajul științific au '•’"țio- 
nat ireproșabil. In ccmj ‘:- 
mentele cosmonauților au c. - 
tat condiții normale pentru ac
tivitate și odihnă, apropiate dc 
cele terestre.

Zborul cosmic de lungă du
rată s-a încheiat cu succes. Du
pă cum preciza imediat după 
încheierea zborului, comentato
rul agenției TASS. cercetările 
și experimentele efectuate de 
cei doi cosmonauți prezintă o 
deosebită importanță pentru 
dezvoltarea tehnicii cosmice și 
pentru soluționarea unor pro
bleme practice în vederea creă
rii unor stații orbitale capabile 
să funcționeze timp îndelungat, 
care prezintă o importanță pen
tru știință și pentru economia

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S. i-au felicitat pc An
drian Nikolaev și Vitali Sevas- 
tianov pentru îndeplinirea sar
cinii lor oficiale și de mare 
răspundere și pentru încheie
rea cu succes a zborului eos-

Reacția în lanț nu s-a termi
nat. Devalorizarea francului 
francez și reevaluarea mărcii 
vest-germane au adus o oare- 
oare acalmie pe piața monetară 
occidentală. Convulsiunile va
lutare s-au deplasat, însă, spre 
Extremul Orient.

In cercurile economice și fi
nanciare japoneze persistă între
barea : va fi sau nu va fi re
evaluat yenul? Discuțiile pro 
și contra sint purtate în comen
tarii și articole, care, în ulti
mul timp, se referă lot mai des, 
direct sau indirect, la această 
problemă. A fost consemnat, de 
pildă, faptul că Paul Volcker, 
subsecretar de stat al S.U.A. 
pentru probleme financiare și 
monetare, a afirmat recent in 
Congresul american că defici
tul balanței de plăti externe a 
S.U.A. • ' ■ , -
surplusurile din balanțele 
plăti externe ale Japoniei 
R.F. ~ ’
aceasta, japonezilor le-a 
atenția și faptul că 
Schweitzer, directorul 1 
Monetar International 
a insistat la ultima 1 
anuală a organizației 
responsabilităților statelor 
balanțe de plăti 
Deși Schweitzer ni 
feriri directe la Japonia, Mako
to Usami, fostul guvernator ge
neral al băncii Japoniei, sim- 
țindu-se vizat, a depus toate

eforturile pentru a convinge pe 
ceilalți membri ai „F.M.I." de 
valoarea reală a yenului.' Și 
Takeo Fukuda, ministrul finan
țelor, a explicat că ’ yenul este 
acum tare nu prin ' natura lui, 
ci, aproape exclusiv, datorită 
unor măsuri protecționiste ale 
guvernului japonez, împotriva 
concurentei străine.

înseamnă — cum afirma ziarul 
„Yomiuri" — că „alte tari nu 
au nici un drept să se ameste
ce in această problemă". Anu
mite cercuri emit chiar ideea 
că este nerezonabil pentru o 
țară, ale cărei erori în politica 
economică au provocat deficite 
in balanța de plăti, să ceară, 
ca un alt stat să renunțe la o

„F.M.I.". Rezervele de
ale Japoniei cresc de la o lună 
la alta și se apropie de nivelul 
deținut de R.F.G. in 1961, cînd 
aceasta a fost obligată sx ■’ 
reevalueze moneda cu 5 ia 
tă.

Pentru, nimeni nu este un 
creț că „Expo-70" este unul

să-și
i su-

se
diu

n<

RUNDA YENULUI

© Bundestagul vest-german 
a adoptat joi proiectul de 
lege guvernamental prin care 
tinerii obțin dreptul de a parti
cipa la vot de la vîrsta de 18 
ani, în loc de 21. Concomitent, 
a fost redusă de la 23 la 
ani vîrsta de la care _ 
R.F. a Germaniei pot fi 
în organele legislative.

21 
cetățenii 

aleși

0 Republica Populară 
golă și Republica Africa - 
trală au hotărît să stabilească 
lalii diplomatice la nivel 
ambasadă, anunță agenția 
presă Montame.

Mon- 
Cen- 

re- 
do 
de

în

,va trebui acoperit prin . . . . de
Și 

Germaniei". In afară de 
a reținut 
i Pierre 
Fondului 
(F.M.I), 

întrunire 
asupra 

' Cil
excedentare, 

iu a făcut re-

Comparînd situația Japoniei 
cu cea a R.F. a Germaniei, a- 
firma Fukuda, Tokio se spriji
nă pe o bază financiară diferi
tă, rezultată tocmai din deose
birile în politica protectionistă 
a celor două țări. Acest argu
ment, precum și multe altele, 
au fost însă respinse total sau 
aproape total, de ceilalți mem
bri ai „F.M.I.",

Cercurile financiare de prim 
rang reprezentate de Keidanren 
(Federația Organizațiilor Eco
nomice din Japonia) se situează 
pe poziția că problpma «reeva
luării sau nereevaluărli ’yenu
lui este strict internă și exclu
siv in funcție de nevoileJinter- 
ne ale cercurilor financiare >i 
economice japoneze- cec-a ce

parte din surplusurile sale. La 
insistentele de peste graniță, 
pentru reevaluarea yenului, gu
vernul japonez răspunde că nu 
are nici măcar intenția să modi
fice paritatea de acum — 360 
de yeni pentru un dolar ameri
can — pînă nu se va încheia 
programul de liberalizare com
pletă a tr mzactiilor de capital 
și pînă nu se vor înlătura res
tricțiile comerciale de import.

Japonia, care se situează pe 
locul doi în lumea capitalistă 
după produsul național global 
(deși acesta este aproape egal 
cu al R F.G., care arc numai 
jumătate din populația Japo
niei), a devenit a cincea tară 
în privința investițiilor

canalele principale care aduce 
valuta in tară. Există păreri că, 
datorită acestui eveniment, re
zervele de valută nipone se vor 
ridica la sfîrșitul anului la 
peste 5 miliarde dolari.Acesțe 
rezerve se vor dubla pînă in 
1975, ceea ce va intensifica in 
mod corespunzător și presiunile 
din afară pentru supraevalua
rea yenului. In general, aici se 
acreditează ideea că presiunile 
prezente asupra Japoniei pen
tru reevaluarea yenului izvo
răsc probabil din diferența din
tre economia japoneză și eco
nomiile americană și vest-eu- 
ropeană. In timp ce prima se 
află in continuă ascensiune, in

celelalte se manifestă semne de 
încetinire a afacerilor. Tocmai 
acesta este și elementul care a 
creat impresia occidentalilor ca 
yenul japonez este destul de 
puternic pentru a fi reevaluat 
imediat.

Ce se va întîmpla? Conclu
zia cea mai larg răspîndită în 
cercurile locale este că, în a- 
ceste circumstanțe. reevalua
rea yenului este inevitabilă. Ban
ca Mitsui, de pildă, susține în 
ultimele ei rapoarte lunare că. 
în decurs do numai cifiva ani, 
yenul va trebui „reevaluat". 
Este nevoie do cîțiva ani pen
tru a se pregăti „terenul" ast
fel incit măsura în sine să nu 
atragă efecte negative asupra 
economiei în general. Desigur, 
unele industrii vor beneficia, 
mai ales cele care importă ma
siv, iar altele vor fi afect de, 
dar in circumstanțele noi ale 
concurentei deschise, după libe
ralizarea tranzacțiilor de capi
tal, yenul va trebui să fie re
evaluat cu cinci sau poate zece 
la suta. Nimeni nu poate însă 
preciza exact cînd anume va 
avea loc operația, în consecin
ță problema reevaluării rămîne 
deschisă.

• In Iugoslavia se 
construcție două noi 
pentru producția de . .......... ..
pa baza rezervelor de bauxită 
existente în această tară. In 
orașul Titograd - capitala Re
publicii Muntenegru — se con
struiește un combinat de alumi
niu cu o capacitate anuală de 
50 000 tone aluminiu, care ur
mează să intre în producție în 
cursul acestui an. In orașul 
Mostar va fi construit al doilea 
centru al industriei de alumi
niu d’o Iugoslavia.

afla 
centre 

aluminiu

© In pustiul Atacama, 
nordul statului Chile, au 
descoperite noi zăcăminte 
litiu și potasiu. După cum a de
clarat ’ \ \ ........... ... ’
chilian de cercetări 
aceste zăcăminte sînt conside
rate cele mai mari din lume.

din 
fost 

de

directorul Institutului 
geologice.

a- © Parlamentul Ugandei 
hotărît prelungirea stării 
cepționale în această tară pe 
o nouă perioadă de alto șase 
luni. Starea excepțională a fost 
declarată în Uganda în decem
brie 1969 după atentatul eșuat 
la viata președintelui tării, Mil
ton Obote.

a
ex-

• Conform datelor Ministe
rului Muncii din S.U.A., indice
le preturilor la mărfurile de 
consum șl diferitele servicii a 
fost in luna mai cu 6,2 la sută 
mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

F. ȚUIU
Corespondent Agerpres din 

Tokio
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LOTO
La tragerea Loto din 19 

iunie a. c. au ieșit câștigătoa
re următoarele numere :

Extragerea 1: 82 34 13 31 
29 3 51 58 48.

Extragerea a II : 53 55 84 
47 75 9 64.
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