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In întîmpinarea
g lor Io sului jubileu

al partidului

Cu planul pe patru luni îndeplinit
Sectorul I al I

■ In luna aprilie, 4300 tone 
de cărbune extras suplimentar
■ De la începutul anului, plusul a- 
cumulat se ridică la 11 500 tone
■ Productivitatea muncii în carițu- 

T ne a fost depășită cu 1500 kg pe
post, iar în abataje cu aproape 3 000Dornici să întîmpirie cea de-a 65-a aniversare a P.C.R. și ziua de 1 Mai cu rezultate deosebite în muncă, minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni și-au intensificat eforturile în a- ceastă lună reușind să extragă svplimentar sarcinilor planificate 4309 tone de cărbune. Cu acestea,■ 'plusul acumulat de la în-
Sectorul I alde-*Eforturile susținute puse de minerii sectorului I de la I.M. Uricani, au fost materializate în 3420 tone de cărbune extrase suplimentar de la începutul anului. Productivitatea muncii realizată la nivelul întregii activități a sectorului a fost superioară sar- ’inilor planificate cu 611 g pe post, ca urmare a buneicr rezultate obținute de minerii din brigada condusă de Gheorghe Văsîi' care exo catează două a-

Ritm intens 
din cartierul

la execuția finisărilor, exterioare la noile blocuri de locuințe 
Petroșani-Nord. Foto: Al. 'l’ĂTAR

Partidul comunist — organizatorul 
și conducătorul luptei antifasciste 

a poporului român, pentru apărarea 
independenței și integrității țării

M. Paroșeni
kg pe post ■ Brigăzile conduse de 
Vasile Cojocaru și Mihai Barbacaru, 
care exploatează complexe SMA-2, 
au obținut productivități medii de 
aproape 15 tone, cu vîrfwi de 18—19 
tone pe post.a ajuns laceputul anului aproape 11 500 de tone, ceea ce a permis raportarea îndeplinirii sarcinilor de plan pe primele patru luni cu nouă zile mai repede. Folosind la înalți parametri utilajele din dotare, minerii din brigăzile conduse de Vasile Cojocaru și Mihai Barbacaru, care exploatează abataje frontale echipa-

I. M. Uricanibataje frontale echipate cu susținere individuală șităiere clasică. Șefii deschimb Mihai Crîșmaru, Spiridon Scorpie, Gheorghe Curteanu și Ștefan Cârti au reușit împreună cu ortacii lor să obțină zi de zi productivități superioare sarcinilor planificate cu peste 1500 kg pe post, contribuind în acest fel la realizarea sarcinilor de plan pe primele patru luni din acest an înainte de termen. (Gli.B.) : ■

te cu complexe de susținere mecanizată și combină de tăiere, au obținut productivități medii de peste 15 tone pe post, atingînd vîrfuri de pînă la 19 tone pe post. Depășirea productivității muncii In aceste a- bataje, în medie cu 3000 kg pe post, a condus la obținerea unor productivități superioare sarcinilor planificate la nivelul întregii activități a sectorului cu peste 1300 kg pe post.
$
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Prin creșteri ale productivității muncii

ruia a început acțiunea de organizare a primelor comitete antifasciste locale. Ca urmare a obținute, în iunie 1933 P.C.R. a hotărît crearea Comitetului Național Antifascist, care reunea în rândurile sale reprezentanți ai tuturor claselor și păturilor sociale din țară. In conducerea Comitetului Național Antifascist, Secretariatul C.C. al P.C.R. a trimis — ca reprezentant al tineretului revoluționar . — pe tînărul comunist Nicolae Ceausescu. In scurt timp s-au constituit comitete locale regionale antifasciste în principalele centre ale țării printre care și în Deva. In prima jumătate a anului 1934 a luat ființă Comitetul antifascist al tineretului, care avea în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- lături de alți militanți....... ... . . Principalele obiectivetriva pericolului fascist. In stabilite de Comitetul Na- aprjlie 1933 a fost creat un comitet antifascist de inițiativă, sub îndrumarea că-

Este meritul istoric al Partidului Comunist Român că — sesizînd grava primejdie pe. care o reprezenta fascismul pentru poporul nostru — a știut să mobilizeze toate forțele patriotice împotriva acestui pericol, găsind în fiecare etapă formele organizatorice și de acțiune propice în momentul istoric respectiv. Ir vara anului 1932 din inițiativa P.C.R. a luat ființă Comitetul național antirăzboinic — organizație de masă care grupa muncitori, intelectuali, funcționari. După venirea lui Hitler la putere în Germania, urmată de intensificarea acțiunilor agenturii naziste din țară — Garda de fier — în noile împrejurări create, P.C.R. a hotărât, în primăvara lui 1933, înființarea unei organizații largi de masă, legală, care să continue pe plan superior lupta împo-

fier, apărarea independenței și suveranității României. Comitetul Națio- rezultatelor nai Antifascist din Romă-

țional Antifascist vizau stăvilirea ofensivei hitleris- te, demascarea Gărzii de

nia și-a adds o contribuție importantă la lupta contra fascismului pe plan internațional, manifestîhdu-și solidaritatea prin diferite mijloace cu forțele antifasciste din țările europene. Reprezentanții mișcării antifasciste din România au luat parte la congrese internaționale antifasciste, contribuind substanțial la stabilirea tacticii și strategiei de luptă ale mișcării generale europene antifasciste. Deși existența Comitetului Național Antifascist â fost relativ scurtă, activitatea sa a avut o importanță deosebită pentru mișcarea antifascistă din țara noastră. Acțiunile organizate de P.C.R. prin in- / termediul Comitetului Național Antifascist, precum
• ' • ' 7 •' .-®1:.

Prof. Dumitru BARNA, 
Filiala Arhivelor Statului. 
Jud. Hunedoara — Deva

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sporuri consideraoiie 
de cărbuneCare a fost contribuția sectoarelor la înregistrarea sporurilor de producție ? Să începem cu sectorul II B. Nu l-am ales doar pe criteriul că sectorul înregistrează, în această lună, un plus de 810 tone de cărbune, ci mai ales datorită faptului că începînd cu a doua lună a anului, aici a avut ice un reviriment. De la un minus de peste 5300 tone de cărbune în ianuarie, sectorul II B a reușit, nici în două lurii, o performanță; recuperarea în întregime a restanței și chiar suplimentarea, cu 152 tone de cărbune, a cifrelor înscrise în graficul de pian.— Să nu se creadă că a lost doar o întîmplare, ne spune sing. Ion Dănilă, șeful sectorului. Faptul a fost posibil prin abnegația și dăruirea cu care a acționat între<”'I colectiv. Să luăm, de exemplu, brigada lui Gheorghe Radeș, frun-

O. GEORGESCU
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Fluxul 
calitățiiTrei litere din alfabetul competenței, trei care concentrează sabilitatea față de lucrul bine făcut: CTC. Iar ia IPSRUEEMP, această siglă are o rezonanță aparte, deoarece pe fluxul de fabricație se află repere pentru utilaje destinate activității din subteran.

inițialerespon-

la extracțiaIndiscutabil, accentul pus pe creșterea productivității muncii se reflectă fidel în sporurile de producție. Lucru demonstrat și în cazul minei Uricani. Ing. Alexandru Blaj, directorul minei. precizează s— Eacind o trecere în revistă amintesc că, în primul trimestru, productivitatea muncii pe mină a fost cu 264 kg de cărbune pe post superioară celei planificare Aceasta înseamnă peste 2300 tone de cărbune extras suplimentar in prima parte a anului. Pe aceleași coordonate —ale menținerii ia cote ridicate a indicatorului de productivitate a muncii — am con- • ^jnuat și în cea de-a patra *lună a anului. Concret, în primeie 15 zile ale lunii în curs, indicele de productivitate pe mină a înregistrat o creștere de 161 kg de cărbune pe post față de cel planificat, în aceste condiții plusul minei fiind de peste 300 tone de cărbune

■-V-

însemnări de reporter

(Continuare in pag. a 2-a)

Sectorul I — producție, I.M. Paroșeni. Un colectiv destoinic, angajat cu în
tregul efectiv pentru creșterea producției de cărbune, situat, prin rezultatele 
obținute, pe panoul fruntașilor din Valea Jiului. Foto: Șt. NEMECSEK

ECONOMISIREA — cea mai ieftină sursă de energie

colectiveRezultatul eforturilorPrin urmărirea atentă respectării, punct cu punct,a măsurilor înscrise în planul privind imadiaiea în normele de consum e- nergetice, la I.M. Lupeni au fost economisiți 9906 kWh în ianuarie, 11833 kWh în februarie și 6914 kWh în a treia lună a anului. însumate, acestea reprezintă 28 653 kWh energie electrică înscrisă capitolul economii in mul trimestru.— Faptul n fost realizat piin atenția acordată reducerii consumului specific la acest indicator, detaliază ing. Marius Alexa, din «adrul compartimentului energetic. In medie, pe primul trimestru, consumul specific de energie electrică pe tona de cărbune ex-

la pri-

a tras a fost mai mic cu 6 kWh.' Cu bune rezultate pe lima economisirii de energie electrică a debutat și luna aprilie. Prin menținerea consumului specific la o medie de 42,1 kWh pe tona de cărbune extras au 'fost create premisele înscrierii, la sfîrșitul primei decade, a unei economii de aproape 10 000 kV.’h.— Ne-am îndreptat atenția, în special, spre verificarea schemelor de alimentare cu energie electrică a sectoarelor în vederea optimizării rețelelor de curent, reducerii căderilor de tensiune și pierderilor în rețea, ne relatează sing. Dan Bolovan. De altfel, aceasta face parte din planul de măsuri întocmit la

începutul anului. In acest sens, s-au efectuat modificări la secțiunea cablului de alimentare la unele complexe din sectorul IV, unde se constata încălzirea cablului de alimentare. La una din întîlnirile membrilor comisiei energetice, am analizat diferite posibilități și am reactualizat schemele de alimentare din sectoare, precum și cea a întreprinderii, ținînd seama de extinderea capacităților de producție și amplasarea unor noi posturi de transformare
Gheorghe OLTEANU

Aparent, activitatea ceîe- ciștilor de aici ar oferi prea puțină substanță pentru un reportaj, lipsind u-i spectaculosul. Dar numai la prima vedere, pentru că munca celor care veghează la calitatea produselor fiu este în afara spectaculosului. In orice caz, nu în afara competenței profesionale. Așa cum ne declara șeful compartimentului, inginer Dan Cristian Ola- ru, se poate spune că, in definitiv, controlul calității produselor începe odată cu îmbunătățirea calității activității CTC. In primul rînd cu mărirea responsabilității față de propria profesiune, exercitată în punctele'decisive ale fluxului de producție — acestui imperativ răspunzîn- du-i comportarea, zi de zi, a ceteciștilor Ovidiu Băr- bulescu, Gheorghe Mun- teanu, Gheorghe Mardare.
C.T, DIACONU

{Continuare la pag. a 8 a)(Continuare în pag. a 2-a)
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Sub semnul Anului Internațional ai Păcii

Declarația
Marii Adunări Naționale,
expresie a voinței de pace 

a poporului român

Rațiunea trebuie săîncă o dată, dorința de pace a României socialiste â fost puternic exprimată prin glasul ferm al președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, care a reafirmat principiile respectului suveranității popoarelor, al independenței, al dreptului de a se bucura de liniște, încă o

dată, așa cum este acțiunilor agresive S.U.A. asupra unor cazul ale localități din Libia, se vădește adevărul afirmațiilor președintelui României care a avertizat, în nenumărate rînduri, că înarmarea este un pericol permanent, împotriva păcii.De aceea, și noi, minerii
între statena, îndeamnă la rațiune, la abținerea de la folosirea forței, la rezolvarea diferendelor pe cale pașnică, prin negocieri. *•Exprimîndu-ne adeziunea unanimă la politica realistă, clarvăzătoare, de pace și colaborare a României, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, sîntem pe deplin hotărîți, ca, prin munca noastră artistică să contribuim ferm Ia ridicarea nivelului de cultură al Văii Jiului, la promovarea celor mai valoroase idei ale culturii românești și universale în .rîndul oamenilor muncii.Pentru ca aceste țeluri să fie atinse trebuie ca rațiunea să învingă, violența să fie exclusă din relațiile între state și să triumfe pacea în lume.

Și

Partidul comunist-organizatorul 
și conducătorul luptei antifasciste

(Urmare din pag. 1)

înțelegereRecentele acțiuni de pace âie României socialiste — expresie a voinței unanime 
a poporului de a trăi liber, independent, de a făuri în liniște noi și noi bunuri materiale și spirituale, au fost pi imite de către toți cei ce muncim în Valea Jiului cu vie mîndrie patriotică. Desfășurate în cadrul Anului Internațional al Păcii, ele exprimă dorința întregului popor român de a trăi în pace, în deplină înțelegere, colabo- jare și prietenie cu toate popoarele lumii, de a făuri împreună o nouă lume, mai bună și mai dreaptă.Poziția principială, profund umanistă a României, enunțată prin glasul președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al partidului, în nenumărate rînduri, inclusiv în Mihai CI.ITA,urma recentelor evenimen- actor, directorul Teatrului 
le militare din Meditera- de stat „Valea Jiului'*

triumfe !din brigada pe care o conduc, ne alăturăm întregului nostru popor, pentru a cere respectarea suveranității popoarelor, apărarea vieții, a păcii pe Pă- mînt. Este inadmisibil că într-un An Internațional al Păcii, pacea să fie atît de brutal încălcată, fiind nerespectată dorința tuturor oamenilor ca planeta noastră să fie permanent sub semnul liniștii, al înțelegerii reciproce. întotdeauna astfel de agresiuni au generat alte conflicte, au condus la încordări care pun în pericol întreaga omenire. De aceea, este imperios necesar ca glasul rațiunii să se facă auzit pe toate meridianele globului !
Valerian MAXIM, 

miner, șef de brigadă, 
I.M. Dîlja

al altor organizații de masă legale (Liga muncii, Blocul democratic, Frontul Plugarilor), au influențat în mod decisiv opinia publică determinînd o vie activitate a oamenilor muncii în lupta antifascistă.-Amploarea luptei antifasciste a maselor populare care urau fascismul și se opuneau expansiunii lui pe plan internațional și ascensiunii lui spre putere în România, s-a manifestat puternic în timpul acțiunilor și acordurilor de front unic muncitoresc și front popular antifascist, organizate și conduse de P.C.R. în anii care au urmat. A- cordurile de la Băcia, Bucureșci și Țebea, încheiate la sfîrșitul Iui 1935 între organizațiile de mase legale, conduse sau influențate de P.C.R. și Partidul Socialist, au dat Unnou impuls luptei antifasciste, pentru apărarea integrității teritoriale și dependenței patriei.Acțiunile organizate de partidele și organizațiile clasei noastre muncitoare împotriva fascismului au căpătat o amploare deosebită în cursul anului 1936, ca urmare directă a încor-

dării situației internaționale, a agresiunilor puterilor fasciste care toate amenințau pacea lumii și ființa națională a multor popoare. Intre aceste acțiuni s-au înscris și pregătirea și victoria forțelor democratice în alegerile . ; parlamentare parțiale din județele Mehedinți și Hunedoara din 18. februarie 1936, demonstrația antifascistă din 13 martie 1936 din București și alte centre ale țării. In cadrul acestor mari demonstrații, la care au participat comuniști, socialiști, sociai-democrați și reprezentanți ai tuturor claselor și păturilor sociale, măsele au militat împotriva fascismului, pentru respecta
rea drepturilor democra
tice, pentru desființarea organizațiilor fasciste, pentru pace, pentru o Românie liberă și independentă.La începutul anului 1939, P.C.R. a adoptat o serie de măsuri în Vederea intensificării luptei antifasciste a maselor. Lichidarea Ceho-in- -----—... ------------- !■-------slovaciei ca stat și. amenințarea directă ce plana asupra României, în martie 1939, au sporit îngrijorarea poporului român. Mani- _ — dinlafestul C.C. al P.C.R.17 martie 1939 chema unirea tuturor forțelor de-

mocratice din țară pentru a putea stăvili pericolul hi- tlerist, arătîndu-se că, comuniștii vor lupta cu arma in mină în primele rînduri pentru a salva independența și integritatea teritorială a țării. Chemarea lansată de P.C.R. a avut un larg ecou în rîndul maselor, a tuturor forțelor progresiste democratice, orga- nizîndu-se o serie de manifestații împotriva fascismului și pericolului hitle- rist.
„Trebuie su subliniem că 

tocmai în aceste împreju
rări partidul nostru și-a 
intensificat activitatea îm
potriva fascismului și răz
boiului, împotriva alianței 
cu Germania hitleristă — 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu în cuvîntarea ținută cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani de la crea
rea P.C.R. Un rol deosebit 
au avut în această privință 
sindicatele, folosirea forme
lor legale de activitate — 
care au făcut ca anii 1938—• 
1939 să'fie ani de puternice 
greve și mișcări ale oame
nilor muncii, culminind 
cu marea demonstrație de 
la 1 Mai 1939 împotriva 
fascismului și războiului, 
pentru apărarea drepturi
lor democratice, a indepen
denței și integrității țării*'.

Fluxul calității
(Urinare din pag. I) determinările necesare prin folosirea unor procedee și a unor tehnologii de vîrf. Astfel, vor folosi în cu- rînd metoda analizei spectrale, în acest scop mon- tîndu-se un defectoscop destinat depistării viciilor ascunse din materia primă supusă prelucrării, deci confecționării unor importante piese de schimb pentru utilajele miniere. Tot în curs de amenajare este și atelierul de verificare a AMC pentru ca aparatele cu care se fac diversele măsurători să fie, în permanență, perfecte.Intr-un cuvînt, pentru a rezuma eficiența activității controlului de calitate este suficient să spunem că, în ultimul timp, rebuturile au deVenit „o raritate" — aceasta și pentru că, - în ateliere, pe fiecare schimb și pe întregul flux de al cu de

Stela Bărbulescu, Ludovicii Naghi, Valeria Ebîncă.In al doilea rînd, lucrînd într-un domeniu atît de important, cum este cel al calității produselor, ei veghează ca acest aspect să devină o deviză; a muncii tuturor celor implicați în . executarea pieselor de schimb sau a reparațiilor capitale. Cu alte cuvinte, activitatea CTC o înțeleg și. în implicațiile ei de educație.Rigoarea muncii lor începe de la calitatea instrumentelor pe care le folosesc în evaluarea produselor de pe fluxul de fabricație. De aceea, învață permanent pentru a putea fi mereu în pas cu cerințele din domeniu, mereu la înălțimea tehnicilor .moderne de investigare. Se află . în curs de definitivare în urma extinderii, așa cum ni s-a arătat, laboratorul chimic și cel mecanic, în cadrul cărora se vor face nu scape nedepistat.
fabricație, ochiul atent controlorului de calitate privirea „aprofundată". aparate sensibile, veghează ca nici un defect să

DEZBATERE. Astăzi, la fabrica de pîine, începînd cu ora 14, are loc o dezbatere pe teme de legislație. Manifestarea, organizată în colaborare cu casa de cultură, poartă titlul „Etică si echitate socialistă". (Al.’H.)EDUCAȚIA TINERELOR mame constituie o preocupare permanentă a comite-

Sporuri Ia extracția de cărbune
(Urmare din pag. I)tașa sectorului. Doar pe luna în curs are deja mai bine de 900 tone de cărbune peste plan. Și, ca să revin la ceea ce spuneam mai înainte — că totul s-a făcut datorită oamenilor noștri — îi numesc, și pe 11 ie Lețcan, Mircea Apostu, Gheorghe Meleșcan și Ior- gu Hulubei, mineri șefi de schimb în brigada condusă de Radeș, sau pe hi- draulicienii Dumitru Rotaru, Vasile Cobîrzan, Cristian Duba și electricianul Victor Moldovan. Ei, și ortacii lor, sînt cei care exploatează cu pricepere complexul de susținere și care-1 se în- sînt cu

tăiere mecanizată pe au, ei sînt aceia care grijesc de utilaj, ei cei care, mînuindu-1 competență, au realizat productivități cu pînă la 2000 kg de cărbune pe post peste cele planificate.

♦Un alt colectiv situat primele rînduri este cel sectorului I. * convingător : peste tone de cărbune suplimentar în scursă de la începutul a- nului, în condițiile în care productivitatea muncii a fost cu pînă la 1600 kg pe post superioară sarcinilor planificate. Aportul brigăzii conduse de Gheorghe Văsîi la realizarea acestui însemnat spor nici nu mai poate fi pus în discuție. Desfășurîndu-și activitatea în două abataje frontale, minerii formației -— conduși de experimentații șefi de schimb Spiridon Scorpie, Mihai Crîșmaru, . Ștefan Cârti și Gheorghe Curtea- nu — au învățat să mînu- iască cum se cere utilajele din dotare. Rezultatul: pe fiecare schimb productivitatea muncii planificată a -fost depășită cu pînă la 2000 kg de cărbune pe post.

în al Argument ; 4400 extras perioada
— Sîntem ajutați foarte mult de conducerea sectorului, ne spunea brigadierul Văsîi. Avem aprovizionare ritmică, datorită căilor de acces menținute în stare bună; piesele de schimb pot fi aduse, astfel, pînă aproape de locurile noastre de muncă. Ș-apoi am băieți buni, mai toți tineri, care lucrează cu pasiune, pentru că au văzut că, muncind bine/și cîștigă bine.Pentru a doua parte a anului, sectorul I și-a propus realizarea peste plan a 3000 tone de cărbune. Avînd în vedere ambiția și dîrzenia colectivului de oameni care îl alcătuiesc, desigur că acest fapt nu va rămîne uri* simplu deziderat. Garanție sînt faptele lor de muncă, prin care toți muncii de la I.M. cinstesc apropiatul al gloi josului nostru partid ți ziua de 1 Mai.

Rezultatul 
eforturilor 
colective

(Urmare din pag.. I)

Fapte oamenii Uricani jubileu .

Aceste măsuri relatate de interlocutor, alături de altele — cum sînt întocmirea de bilanțuri gnergetice la principalii consumatori ai minei, urmărirea eficienței acestor bilanțuri, precum și consemnarea zilnică a consumului de energie electrică, a evoluției consumului specific realizat pentru cărbunele extras din subteran — Conduc, după cum lesne se poate constata din cifrele prezentate anterior, la rezultate deosebite.De un real ajutor în activitatea comisiei energetice se dovedește a fi e- chipa „service" de control AGR. Cei patru meseriași ai formației — Macarie Colda, Ladislau Marton. David Benedekfi și Vasile de

Gospodarii în acțiune. In imagine, lucrătorii de la sera de flori a E.G.C.L. 
Petrila amenajează spațiile destinate viitoarelor covoare florale.

Mitroi — coordonați maistrul Ion Murariu nu numai că sesizează remediază defecțiunile vite la echipamentul anti- gi'zutos, ci participă efectiv la intervenții, pozări de .cabluri în subteran si întreținerea corespunzătoare a utilajelor mari consumatoare de energm pentru a asigura funcționarea lor la parametrii optimi și cu randamente sporite.Iată, de,:i, un exemplu despre modul cum, coroborate, eforturile unui grup de oameni sînt îndreptate spre același țel : economisirea de energie și, pe a- ceastă bază, creșterea efi-, cienței muncii minerilor din subteran.

Șl 
i*

Jiului, între cartierele Bucura și Sterminos.NOUL MAGAZIN alimentar deschis la parterul blocului Q de pe strada Viitorului din Vulcan se bucură de o mare afluență de cumpărători. Pe bună dreptate : este una dintre cele mai moderne și spațioase unități de profil din localitate.
Rubrică realizată de 

Dan STEJARU

față de înfățișarea mediului ambiant.UN PARC VERITABIL a prins contur la intrarea în orașul Uricani. In. zona virană la intrarea în oraș, din fața școlii generale, au fost plantați mesteceni și aproape 200 de conifere, s-au amenajat alei, s-au așezat bănci. In continuare, cu contribuția cetățenilor și cu sprijinul minei Valea de Brazi, se vor a- meriaja zone verzi, alei, terenuri de joacă, și în spațiul viran de pe malul stîng al

„PĂSTRAȚI CURĂȚENIA !“ Cu acest îndemn, pe cît de banal, pe atît de binevenit, au apărut zilele trecute cîteva zeci de coșuri de hîrtii prinse pe stâlpii de pe marginea arterei principale a Petro- șaniului. Aceste coșuri urmează să se dubleze pînă la sfîrșitul lunii în spațiul nostru urban. Prezența lor, cu sau fără chemarea vi- zînd păstrarea curățeniei, vard cu 4 benzi care va va avea cu siguranță efec- străbâte orașul pînă în car- tul dorit : mai mult res- tierul de vest. . pect din partea pietonilor

fost peste- 2200 arbori, 3000 arbuști, 50 000 fire gard viu, 7000 trandafiri.PIAȚA „6 AUGUST", respectiv centrul vechi al Lu- peniului capătă, o nouă înfățișare. Prinde contur stația de călători, a cărei structură de rezistență a fost, ridicată săptămîna trecută, Tot de aici a demarat construcția noului bule-

tul-ui sindicatului și corni- Iar municipal, au siei de femei de la Intre- plantați pînă acum prinderea de confecții din Vulcan. In prima jumătate a lunii aprilie, cu participarea medicului întreprinderii au fost organizate trei dezbateri pe tema igienei mamei si copilului.BILANȚ GOSPODĂRESC. Se apropie de final sezonul plantărilor de primăvară. Bilanțul acestei tradiționale; acțiuni se prezintă de pe acum deosebit de bogat. După cum a- flăm de la secția de gospodărie a consiliului popu-
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Ce exprimă propaganda vizuală 
pe traseele Petroșaniuluilocuri ale sale este pur și simplu lipsit de informare.Nici stațiile de autobuz nu arată corespunzător sub acest aspect. AUTL dispune de un panou confecționat cu sprijinuFIUMP, încă din toamnă, și tot de atunci îl tot vopsește, pentru că nu-1 vedem expus. In ceea ce privește afișajul, acolo unde există locuri special amenajate, cartierul Petro- șani-Nord, zona librăriei „Ion Creangă**, Cartierul „Aeroport**, strada Independenței el este, în general bine făcut. Teatrul de stat „Valea Jiului" a găsit o soluție estetică și utilitară acceptabilă pentru afi- șaj. Din păcate, încă se mai practică afișajul la în- tîtnplare, pe gardurile din preajma construcțiilor a- flate în execuție. Fel de fel de bilețele „împodobesc** stîlpii de iluminat din stațiile de autobuz. Nimeni nu vede ? Unde este grija unora pentru fața orașului, pentru obrazul nostru, al tuturor, cum se spune ?Nu ne poate lăsa indiferenți fața orașului. Ea este, pentru oricare dintre vizitatori o carte de vizită a oamenilor din Petroșani.

II. aeexandrescu

Arh făcut recent o analiză. asupra modului în care vizitatorul orașului Petroșani este încunoștințat de realizările oamenilor muncii din Valea Jiului, de locurile de interes cultural și turistic de pe cuprinsul întregului municipiu. De altfel, aceasta ține de un domeniu la care . facem foarte des referire, propaganda vizuală. Se poate a- firma că în Petroșani propaganda vizuală „de traseu", cum se mai numește ea, răspunde comandamentelor pe care dezvoltarea municipiului le impune. Intrările în oraș, atît dinspre Deva cît și ceâ dinspre Tîrgu-Jiu sînt marcate prin panouri mari care informează asupra muncii oamenilor Văii Jiului. La bifurcația de la Live- zeni harta municipiului, •tradiționala urare minerească „Noroc bun" și celelalte panouri existente dau o imagine asupra • muncii și vieții oamenilor din municipiu.împletind utilul cu esteticul, panourile de la a- mîndouă intrările în oraș exprimă angajamentele de muncă ale minerilor, dorința lor de a obține noi succese în activitatea eco- nomico-socială, idealul de pace care îi animă pe toți cei ce își desfășoară activitatea în Valea Jiului. Conținutul mobilizator, dinamic al acestor panouri, este bine pus în evidență de o prezentare estetică de bună calitate,' ■ ’; ' ..Dorința de pace a tuturor -celor ce muncesc aici este tema mai multor panouri . aflate atît la intrările in oraș cît și în inter rior, de-a lungul arterei principale de circulație, Bulevardul Republicii, în zonele AUTL, IȚA, „Mignon" și clubul studențesc.Bine realizate grafic, panourile conferă un aspect frumos orașului. La intrările. în marile întreprinderi, IU MP, IPȘRIjEEMP, mina Livezeni, fabrica de tricotaje, se poate vorbi de o propagandă* vizuală concentrată, al cărui principal subiect îl constituie evidențierea faptelor de muncă ale celor ce muncesc în

Petroșani. Avînd un caracter dinamic, angajant, propaganda vizuală concentrată la intrarea în unitățile. economice îndeplinește atît un rol funcțional, cît și unul estetic. Dăm ca e- xemplu complexul de gazete de la intrarea în incinta minei Livezeni, precum și propaganda vizuală de la intrarea în 1PSRUEEMP.De altfel, propaganda vizuală „de traseu", cu ca? racter militant se va îmbogăți și în acest an ; am aflat de la edilii orașului că în foarte scurt timp vor
Orașul - emblema 

spiritului gospodăresc

fi expuse noi panouri de-a lungul bulevardului Republicii. Se află în execuție șase panouri care vor fi expuse la locurile de mare afluență de public din Petroșani. *Iată deci că la nivelul Comitetului municipal de partid și al consiliului popular există o grijă reală pentru felul în care a- rată orașul din acest punct de vedere, putîndu-se vorbi de o propagandă vizuală „de traseu" unitar concepută, dinamică, mobilizatoare. Dar, nu toate unitățile economice și instituțiile sînt preocupate suficient de acest aspect, ne- glijîndu-se, din păcate, latura utilitară, informativă a propagandei vizuale. Reclama comercială este foarte slabă. Aflăm că ICSMI a promis de mai ’mult timp 6 panouri publicitare care, executate. în București, vor fi expuse în centrul . municipiului. Unde sînt ? Lipsesc informațiile despre complexele „service" ale cooperației, precum și cele legate de unitățile „auto-service“, ■ *Au promis, cu mai bine de o lună în urmă, panouri publicitare cu caracter turistic OJT, .Muzeul mineritului și BTT, Promisiunile aii rămas numai la a- cest stadiu. Cel ce vizitează orașul și dorește să cunoască cele mai frumoase

O activitate economică de mare interes
Albinăritul Văii JiuluiProgramul de dezvoltare a apiculturii în perioada 1986—1990, noile . îriăsuri și direcții de acțiune, elaborate potrivit recomandărilor conducerii partidului, ale tovarășului Nieolae Ceaușescu, prevăd o dezvo’tare substanțială a acestui important sector economic, mai ales pe linia sporirii producției de miere. Așa cum se arată în Program, sarcini multiple revin și gospodăriilor populației, sectorului producătorilor individuali. Or, dat fiind că în Valea Jiului avem o bogată tradiție în creșterea ■ albinelor, ne-am adresat vicepreședintelui Cercului apicol Petroșani din cadrul filialei județene a AC A, Cazi- mir Davidovici, cu rugămintea să ne prezinte, principalele preocupări ale stu- parilor din municipiu.

— In primul rînd, vă ru
găm să faceți cîteva preci
zări despre tradițiile albi- 
năritului în Valea Jiului, 
despre Activitatea prezen
tă a apicultorilor...— Tradițiile albinăritului din Valea Jiului nu le putem separa de cele ale a- picultorilor de pe întreg pămîntul românesc. Dacă facem o scurtă privire pcs-

Semne de primăvară. AMARIEI

te trecutul istoric al api culturii din România, trebuie să .arătăm că această frumoasă îndeletnicire a poporului nostru se practică din vremuri imemorabile. Tradiția creșterii și înmulțirii albinelor s-a transmis din generație în generație pînă în zilele noastre. Despre apicultura ca îndeletnicire de mare prestigiu, putem vorbi a- bia în anii socialismului, iar despre o adevărată industrie a albinăritului putem vorbi cu precădere doar în ultimele decenii — în special; în perioada i- naugurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. j
— Ce sarcini stau în fa

ța stupăritului din Valea 
Jiului și cum se acționează 
pentru realizarea lor ?— Programul de dezvoltare a apiculturii în perioada 1986—1990, pune sarcini mari în fața apicultorilor din țara noastră, deci și. a celor din Valea Jiului. Cercul apicol din municipiul Petroșani are prevăzut să realizeze . în 1986 un plan de contractare și achiziții în valoare de 150 000 lei și unul de desfacere către populație de 450 000 lei. In planul de contractare cu apicultorii este prevăzut a se realiza 6 tone Țmiere, 0,5 tone de ceară și 5 kg de propcliș. Majoritatea crescătorilor de albine au înțeles această sarcină și au contractat aceste produse chiar cu depășiri. Avem totodată sarcini privind aprovizionarea apicultorilor cu unelte, material biologic, stupi, faguri artificiali, bio- stimulatori, medicamente de uz apicol etc și aprovi-' zi.onarea populației cil produse apicole, ca miere, polen, diferite produse cosmetice și medicamente ca lăptișor de matcă, apilarnil, propolis, venin de albine etc, bineînțeles, toate sub forma unor preparate, realizate în laboratoarele Combinatului apicol București.

— Creșterea efectivelor 
și a producției apicole tre
buie să aibă la bază extin
derea și îmbunătățirea re
surselor melifere. Ce se în
treprinde în acest sens ?— Pe parpursul anilor'și în special după 1950, oda

tă cu înființarea cercului apicol din Valea Jiului, numărul crescătorilor de albine a ajuns de la cca 30 de producători, cu aproximativ 500 de familii, la 262 producători cu un efectiv de 2200 familii în prezent, din care 8 sînt începători cu cîte 4—5 familii. Refe- rindu-ne la baza meliferă din Valea Jiului trebuie să afirmăm cu regret că silitei» oarecum vitregiți din cauza climei care, in general, este mai rece, umedă, cu desprimăvărări tîrzâi, cu atmosferă poluată. .;
— In ce constau acțiuni

le proprii ale cercului api
col Petroșani în sprijinul 
crescătorilor de albine ?•— In. preocupările cercului apicol Petroșani ., pe lingă realizarea sarcinilor de plan, atragerea de noi membri, creșterea numărului de familii de albine, se află și ridicarea nivelului profesional al crescătorilor de albine prin abonare la revista de specialitate „Apicultura în Romârția** și organizarea de cursuri apicole. Și aici, spun cu regret, în ultimii 2 ani nu s-au putut desfășura aceste cursuri, din lipsă de sediu corespunzător. Ne rezumam deci la îndrumare profesională de la om la om, conform tradiției, lâ rezolvarea unor greutăți pe care, pe parcursul activității le întîmpină unii apicultori. Greutatea principală coristă în faptul că în urma modernizării centrului urban al reședinței din municipiu, localul cercului apicol a fost demolat și arii fost nevoit i să ne mutării provizoriu în Petrila, într-un local complet necorespuriză- • tor și departe pentru cei'ce locuiesc în vestul Văii Jiului. Rugăm pe această cale organele* locale, precum și întreprinderea de construcții să urgenteze finisarea spațiului rezervat la parterul blocurilor din Petro- șani-Nord destinat cercului apicol pentru a ne muta cît mai urgent într-un spațiu 'corespunzător, an- gajîndu-ne; la rîndul nostru, să ne îmbunătățim simțitor întreaga .: activitate pentru a ne onora sarcinile ce ne' revin.

Ioan DUBEK
■■■■•■■■■•■■I■■>■■■•■■■ii■«■■>■■■■■■■> ■■■■■■■■■■■■■•■■•■■■■■(■■■a *■■■•>■■■■■■•■■■■■■■■■■■

>SPORT ■ SPORI ș SPORI SPORI • SPORI SPORI
HandbalCocheta sală „Olimpia" din Timișoara a găzduit zilele trecute întrecerile de handbal din cadrul turneului final al campionatului republican universitar, competiție la startul căreia s-au aliniat reprezentantele centrelor universitare din țară : Timișoara, București, Iași, ClUj- Napoca (cîte 2 echipe) și Craiova, Petroșani, Brașov, Galați, Tg. Mureș și Ploiești (cîte o echipă), împărțite. în 4 serii. Echipa studenților din Petroșani a avut ca adversari în serie

Turneul final universitarIn meciul derby al seriei „Poli" Timișoara (cu 6 divizionari A în formație,dintre care să .amintim numele cîtorva dintre ei : Giurea, Nagy, Matei) a dispus de Mine Petroșani cu 35—25 (16—8).

seriiifinala Steaua — An- derlecht, a fost aminat... definiVv. 'In „finala mare" „Poli .Tini șoara a întrecut net (31—16) pe „U“ Galați, în timp ce pentru locurile 3—4au jucat „Poli," Cluj-Napo- Turneul pentru locurile ca ȘÎ’»U*.—8 (în care echipa din revenind clujenilor cu 23— 19.Turneul pentru5Valea Jiului urma să joace), fiind la concurență cu
„U“ Craiova, victoria

Sorin NEMEȘ

B r e v ia rFOTBAL, campionatul republican al juniorilor : CSȘ Sebeș — Jiul Petroșani 2—0.RUGBY, divizia A : CSU ■Construcții București — Știința Petroșani 4—16'; divizia B : Unirea Satele — U- țilajul Petroșani 9—3.
S. BĂLOI

Campionatul județean de fotbal, seria I

Suita victoriilor continuă

Handbal, dipe „Poli" Timișoara și Medicina Iași.Primul meci disputat în compania echipei ieșene s-a încheiat cu un rezultat limită 20—19 (7—11) în favoarea studenților minieri care au fost sensibil superiori 'adversarilor lor. De remarcat că, în min. 54 Medicina conducea cu 19—16, scor de la care băieții noștri s-au mobilizat e- xemplar și au reușit o suită de 4 punctări consecutive, fără a primi gol.

UTILAJUL-ȘTIINȚA PETROȘANI — metalul’ COPȘA MICA : 31—21(17—10). Primele etape ale returului, marcate de două eșecuri consecutive la Tg. Jiu și Reșița pentru hand- baliștii combinatei, aucomplicat situația lor înclasament, astfel că, duminica, nu nurjiai de dragul publicului, S-au căznit să șteargă impresia lăsată. In fața unui număr re- strîns de spectatori (n-am prea văzut .afișele meciului), s-a disputat o partidă fără veleități spectaculare, oaspeții prezentînd un „șapte" modest, care a avut

în reveniredoar în Răpciugă (12 goluri) și Berta (3) marcatori periculoși. Cea de-a treia etapă a returului a. constituit deci prilejul unei victorii confortabile, dar pe prim plan au fost punctele și nu spectacolul sportiv. S-au ratat multe atacuri, la capitolul finalizare de la distanță și combinații pe semicerc sînt încă lacune îngrijorătoare. In fine, în apărare unii echipieri rămîn multă vreme pironiți sau faultează gratuit. Remarcăm totuși redobin- direa apetitului de gol de către Gliga și. buna dispoziție, de joc a lui Gheciu.

de formaAșadar, victorie la scor : 31—21 (17—10). Pentru gazde, ău marcat : Gliga (8), Drăgan (5), Gheciu și Bă- lășescu (cîte 4), Dani (3), Gavrilă și Cosma (cîte două), Dicu, Enea și Antohi.In această săptămînă U- tilajul-Știința va evolua, joi, la. Minaur II Cavnic, pentru ca, duminică, pe teren propriu, să primească replica puternicei formații Comerțul Sînnicolau Mare, care are între titulari doi foști divizionari A, compo- nenți ai loturilor naționale, Deacu și Istode. Atenție, deci |
Ion VULPE

PARIN.UL LONE A — ' MĂGURĂ MINERUL PUI 7—0 (5—0). Tabela de -marcaj a fost „maculată" încă din min. 6 cînd, la capătul unei acțiuni individuale, Bădău a înscris de la 20 m. Pește alte zece minute, Stamate se declară învins în fața lui Ma- reș, pînă la pauză „bisuri- l.e“ portarului advers sînt solicitate de Năcreală (20), Ghișan (30) și Popescu ÎI (40). La reluare, cu aceiași protagoniști, scorul ia proporții, cei care contu

rează victoria categorică sînt Preda (75) și Năcreală (85), . dar se cuvine amintit totodată jocul laborios al lu: Kertesz, Muntoi, Irode și Ciobanu, din tabăra învingătorilor, De fapt, Pa- rîngul Lonea impresionează în retur printr-o prestare excelentă, prin victorii la scor, dovadă a dăruirii jucătorilor săi, dar și a a- tenției de care se bucură din partea conducerii minei și asociației sportive.. La juniori : 12—0.
Vasile BELDIE

CLASAMENT1. Minerul Ghețari 21 18 2 1 66— 12' 382. Minerul AninoaȘa 21 L5 4 2 65— 16 343. Minerul Uricani 21 13 3 5 47— 22 294. Minerul Teliuc 20 12 2 6 54— 24 265. Parîngul Lonea 2.1 9 6 6 44— 23 246. Preparatorul Petrila 21 8 6 7 41— 31 227. Utilajul Petroșani 21 9 4 8 46— 38 228. Voința CLF Ilia 21 8 6 7 34— 28 229. Avîntul Hațeg 21 10 1 10 40— 34 2110. Metalul Criscior 21 10 1 10 40— 53 2111. Rapid Simeria Triaj 21 7 6 8 27— 38 20Ț2. Minerul Bărbăteni 20 7 1 12 22— 31 1513. Măgura-Minerul Pui 21 6 3 12 29— 51 1514, Constructorul .Huned. 21 5 3 13 29— 50 1315. CFR Petroșani 21 ':'A' 2 15 22— 58 1016. Streiul . Sim, ‘Veche , 2.1 1 0 20 8—105 2
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Cu prilejul aniversării nașterii lui V.l. Lenin

Adunarea festivă de la KremlinMOSCOVA 22 (Agerpres). — M. Chebeleu transmite: La Palatul Congreselor de la Kremlin a avut loc, marți, o adunare festivă consacrată celei de-a 116-a aniversări a nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.In prezidiul adunării au luat loc Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., alți conducători de partid și de stat sovietici.Despre semnificația evenimentului a vorbit Eduard Șevardnadze, membru al Biroului Politic al C.C. al
Măsuri diplomatice ale țărilor vest-europene

• LUXEMBURG 22 (Agerpres). — Țările membre ale C.E.E. au hotărît să adopte o serie de măsuri pe plan diplomatic împotriva Jamahiriei Arabe .Libiene, a anunțat președintele în e- xercițiu al Consiliului ministerial al Pieței comune, Hăns Van Deh Broek, 
la „ încheierea reuniunii de la Luxemburg a miniștrilor de externe ai „celor ,12“ — transmite agenția France Presse. Intre altele, acestea constau în reducerea nivelului reprezentanțelor diplomatice și limitarea libertății de depla-

Reacții în urma agresiunii militare
a S. U. A. asupra LibieiALGER 22 (Agerpres).— Partidul Frontul de Eliberare Națională din Algeria 

— de guvernămînt — a lansat un apel la organizarea unei reuniuni a partidelor și mișcărilor progresiste din zona Meditera- nei, consacrată examinării recentei agresiuni a- mericane împotriva Jamahiriei Arabe Libiene, informează agenția APS.Intr-un comunicat dat 

PC.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., eare s-a referit, totodată, la sarcinile care stau în fața comuniștilor, a tuturor oamenilor sovietici pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S. Vorbitorul a înfățișat des asemenea, poziția țării sale față de principalele probleme actuale internaționale, politica sovietică de pace și colaborare, acțiunile întreprinse în acest sens de U.R.S.S.
împotriva Libieisare a diplomaților libieni în țările respective.

★TRIPOLI 22 (Agerpres).— In momentul în care în întreaga lume se desfășoară acțiuni de protest 1 față de raidul american militar împotriva Jamahiriei Arabe Libiene, S.U.A. încearcă să exercite presiuni asupra țărilor vest-europene în vederea boicotării pe plan politic a Libiei prin reducerea numărului membrilor personalului diplomatic libian din capitalele
publicității la Alger, FLN subliniază că atacul american împotriva suveranității Libiei dă o nouă dimensiune gravelor pericole care subminează pacea și securitatea în Meditera- na.

7 *ABU DHABI 22 (Agerpres). — Intr-un memorandum adresat Ligii Ara

NAȚIUNILE UNITE

încheierea dezbaterilor îp. 
'Consiliul de securitateNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Statele Unite, Marea Britanie șt Franța au opus veto-ul lor proiectului de rezoluțieprezentat de țările nealini- state membre permanente ate în Consiliul de Secii- a’e Consiliului.ritate, în care se condamnă recentul raid american împotriva Jamahiriei Libiene, In favoarea proiectului de rezoluție — trans- 

respective și intensificarea supravegherii cetățenilor libieni — scrie comentatorul politic al agenției 
JANA. Jamahiria Arabă Libiana va considera a- ceaștă decizie, în cazul în care este adoptată, mai curînd o hotărîre americană dccît vest-europeană și va avea dreptul să-i trateze pe cei ce o acceptă drept complici la acțiunile 
S.U.A. împotriva sa. Avem încă încredere în capacita
tea țărilor vest-europene de 
a discerne obiectivele po
litice urmărite de S.U.A., scrie agenția JANAi .

be, Emiratele Arabe Unite 
au cerut convocarea Unei 
reuniuni arabe de urgen
ță la nivel înalt, cu parti
ciparea Egiptului, a declarat un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Exter
ne al emiratelor, citat de 
agenția MAP.

Reuniunea ar urma să 
examineze agresiunea a- 
niericană împotriva Jama
hiriei Arabe Libiene și 
conflictul iraniano-irakian. 

mit agențiile internaționale de presă —s-au pronunțat nouă state membre ale acestui organism al O.N.U., dar el a fost respins ca urmare a vetou-lui celor trei
uu. <<7 77-;In legătură cu veto-ul o- pus de S.U.A., Marea Britanie și Franța proiectului de rezoluție, misiunea observatorilor Ligii Arabe la O.N.U. a declarat că a- ceasta constituie o dovadă a atitudinii de ignorare; de către statele respective, a d repturilor popoarelor a- rabe și ale celorlalte țări nealiniate la integritate teritorială și suveranitate națională. U

Pe scena Teatrului dra
matic din Vidin a fost pre
zentată, în premieră în 
Bulgaria, piesa „Sosesc de
seară*1, de Tudor Mușa- 
tescu. Jucată de artiști de 
frunte ai scenei bulgare, 
piesa s-a bucurat de suc
ces. .

Un tablou aparținind Ga
leriilor Naționale Franceze, 
dispărut In urmă cu 40 de 
ani, va reveni curînd la 
Paris, reluîndu-și locul în 
colecția de la Luvru. Pîn- 
za, semnată de pictorul i- 
talian Pier Francesco Mo» 
la, achiziționată de regele 
Ludovic al XÎV-lea în 
1683, tratează tenia „Tan- 
cred rănit1* și era mențio
nată în cele mai vechi ca
taloage, alături de „Erminia 
păzindu-și turma11, a ace
luiași artist. Identificarea 
tabloului a fost făcută, du
pă îndelungate investi

Din țărileMOSCOVA 22 (Agerpres), — In primul trimestru ăl anului în curs, volumul producției industriale a U.R.S.S. a crescut cu 6,7 îa sută în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, relatează agenția TASS, citind comunicatul Direcției centrale de statistică publicat la Moscova. In perioada de referință, menționează agenția citată, productivitatea muncii a marcat un spor de 6,3 la sută, pe seama căruia au fost-obținute 94 de procente din totalul creșterii în-’ registrâte. Industria sovietică a fost înzestrată, în primul trimestru al anului, Cu peste 1 500 de linii automatizate, extirizîndu-se introducerea de tehnologii moderne, mici; consumatoare de materii prime.VIENTIANE 22 (Agerpres). — In cursul anului trecut, In Laos a fost realizată o producție de cerea- 
CARNET CULTURALgații, de curatorul Muzeului Luvru, Arnauld Brejon de Lauvergnee, care l-a găsit în cele din urmă în- tr-o expoziție din San Francisco.

„Remedios cea frumoasă" — unul din personajele cele mai îndrăgite din opera scriitorului columbian Gabriel Garcia Marquez, lau- leat al Premiului Nobel, este și numele unui balet de excepție, pus în scenă de maestrul coregraf cubanez Gustavo Herrera — transmite agenția Prensa Latina. Mijloace tehnice ingenioase au fost- utilizate pentru a se crea iluzia aerului rarefiat, a „zborului" legendarului personaj „ma- condiah" care, în desfășurarea acțiunii românești, dispare într-o zi pentru totdeauna. Autorul baletului a beneficiat de colaborarea unei artiste apreciate

socialistele totalizînd 1,5 milioane tone, relevă ziarul laoțian „Pasaason", citat de VNA. Din acest total, orezul — principala cultură agricolă a țării — a reprezentat 1,35 milioane tone.La ora actuală, în Laos funcționează peste 3 000 de cooperative agricole, iar sistemele de irigație pot a- sigura cu apă importante suprafețe cultivate cu orez.
BEIJING 22 (Agerpres).— Complexul hidraulic de pe Yangtze este format din» tr-un baraj, o hidrocentrală cu șapte generatoare și două ecluze pe două canale suplimentare. Din 1981, cînd a intrat în funcțiune primul -agregat, și pînă la sfîrșitul anului 1984, hidrocentrala a furnizat 16.6 miliarde kWh energie electrică, fiind unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din R.P. Chineză. 7 

de critica de specialitate, cubaneza Rosario Suarez.
Recentul turneu între

prins în Europa occidentală de Yoko Ono — văduva fostului „Beatles" John Lennon, asasinat In urmă cu cîțiva ani, s-a bucurat de un succes relativ modest — notează revista „Newsweek". In pofida evidențelor, cîntăreața, a- cUm în vîrstă de 53 de ani, intenționează să persevereze, lansîndu-se Intr-un nou turneu In Statele U- nite. Dezamăgiți de slaba vînzare a biletelor pentru concertele anunțate cu mare publicitate, impresarii — cei puțin la fel de perseverenți — se gîndesc să-și scoată paguba orga- nizînd probabil luna viitoare, apariția lui Yoko Ono pe scene din cîteva mari o- rașe din Japonia’ — țara de origine a interpretei.
lam ■■■•■•■•■••■■■■■•■■■■•■a «««i

Armele atentează la securitatea planeteiLecția catastrofei navetei spațiale Challenger a- rată că întreaga lume se află într-o navetă spațială ți că timpul necesar pentru 
a lua hotărîrea de a controla eventualele greșeli a fost redus la cîteva secunde. Cei aflați la cîrmă au devenit atît de preocupați de ritmul cursei înarmărilor, Incit, neglijează a- tenția pe care trebuie să o acorde eforturilor de a menține nava pe traiectorie.Această tragedie trebuie să amintească omenirii, că, în ciuda celor mai sistematice precauții, accidentele sînt posibile a- tunci cînd avem de-a face cu înalta tehnologie. 7 Nici un mecanism nu este infailibil, fie el bicicletă, automobil, computer, .navă «osmică, rachetă balistică intercontinentală, dispozitiv de lansare sau exploziv nuclear. Accidentul pavelei spațiale ne obligă deci să ne concentram a- tenția asupra tehnologiei complexe care stă la baza capacității militare.Să începem cu sistemul computerizat de detectare a rachetelor atacante. La începutul celui de-al doilea război mondial, avioanele 

militare zburau cu viteze sub 640 km/h. Multe dintre ele zburau sub 320 kin/h. Stația de control a- veâ suficient timp pentru a controla foarte bine toată circulația aeriană, pentru a alerta aviația de luptă și a pune In acțiune artileria antiaeriană. Spre sfîrșitul războiului, vitezele sporiseră într-atît, îneît
DIN PRESA STRĂINĂ
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agenții de recunoaștere civili deveniseră inutilizabili. Astfel, radarul a înlocuit supravegherea umană. Peste cîțiva ani, avioanele militare cu reacție dezvoltau viteze supersonice. Apoi au apărut rachetele balistice, ale căror viteze nu se mai măsurau în sute, ci în mii de kilometri pe oră.Pe r?’” ură ce viteza rachetelor a sporit, a crescut și b’zuirea pe tehnologie. Spre sfîrșitul anilor ’70, computerelor li s-a iner.e- dințat, sarcina de a analiza datele apărute pe ecranele radar ale stațiilor de urmărire din întreaga lume.. Pro

zența unor obiecte neautorizate sau ciudate era semnalată de radar și încredințată unui computer capabil să stabilească dacă respectivele obiecte sînt rachete sau avioane atacatoare. Din 1981 pînă în 1985, computerele militare au indicat pe ecranele lor peste 100 de posibile a- tacuri cu rachete împolri-

va Americii. Din fericire, a fost timp suficient pentru a controla aceste alerte și a stabili că erau rezultatul unor erori ale computerelor. ’ '. . ■Pentru a constata că un semnal a fost fals sînt suficiente circa 30 de minute. Dar a existat măcar o marjă de timp pentru a împiedi-a apăsarea pe cine știe ce butoane, pentru a preveni declanșarea unui atac nuclear care ar fi a- vut ca zultat, după toate probabilitățile, un contraatac nuclear. Astfel, o e- roare sau un defect de funcționare a calculatoru

lui pune în pericol nu numai viața cetățenilor sovietici și americani, pi a întregii omeniri.Un alt risc îl reprezintă măsurile stabilite pentru a asigura capacitatea de ri-, postă. Un plan de urgență american prevede pentru o- fițeri de rang inferior sarcina de a lansa un atac de ripostă fără ordin direct de la Casa Albă. Sistemul prevede precauții multiple pentru a preîntîmpina intervenția în procesul decizional a unei inițiative individuale iresponsabile. Din nefericire, acest sistem nu este absolut sigur.Probabilitatea cea mai mare rămîne un război nuclear să izbucnească fără ca nimeni să știe cu precizie ce anume nu a mers cum trebuie. Geniul științific uman a creat o situație irațională ultimă, în care condițiile necesare vieții ar fi distruse ireparabil, fără a ne putea , da seama ce a provocat catastrofa. Dezastrul navetei Challenger ne amintește încă o dată că sintem la discreția mașinilor, a unei curse ne- ; controlate a înarmărilor, că în numai cîteva secunde ne putem nsca Viețile.(Agerpres)
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