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Creșterea Conferințe ale organizațiilor de partid orășenești

CONGRES

Astăzi. într-o atmosferă de 
lucru se desfășoară in locali
tățile Lupeni. Vulcan, Petrila 
și Uricani conferințele orga
nizațiilor de partid orășenești, 
iar în comuna Aninoasa, con
ferința organizației de partid 
a exploatării miniere, pentru 
dezbaterea documentelor dc 
însemnătate istorică pentru 
țara noastră — Tezele CiC. al 
P.C.R. și proiectul de Directi
ve privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
mici naționale pc perioada 
1976—1980 — elaborate pentru

Congresul al X-lea al partidu
lui. Dezbaterea 
prilejuiește un 
al înfăptuirilor 
comuniști, de 
muncii, in perioada 
scurs de la Congresul al IX-lea 
al partidului, precum și o a- 
traliză profundă a sarcinilor 
ce revin întreprinderilor și in
stituțiilor din aceste locali
tăți. in contextul vastului pro
gram de dezvoltare economi
că și socială a țării în dece
niul următor, program ce des
chide in fața întregului popor 
noi și însuflețitoare perspec-

documentelor 
amplu bilanț 
obținute de 
toți oamenii 

ce s-a

tive de progres și prosperitate.
Consecvent spiritului profund 

democratic de a se consulta 
la elaborarea programului său 
dc viitor, cu masele do oameni 
ai muncii, cu comuniștii, par
tidul nostru a creat, pretutin
deni, cadrul prielnic dezvoltă
rii opiniei maselor, 
rii inițiativei creatoare 
porului care cu acest 
iși exprimă opiniile cu 
re la stabilirea liniilor 
toare ale dezvoltării țării in 
următoarea etapă, pentru spori
rea continuă a producției 
cărbune.
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In multe cartiere din Valea Jiului gospodarii 
nostru, se îngrijesc in aceste zile dc asfaltarea 
primenirea orașelor.

IN CLIȘEU : Lucrări de asfaltare a străzilor 
8 Martie din Petrila.

Pe cel mai bun lot 
T.C.M.M.-ului — lotul 
vezeni — se află în exccu- ■ 
ție și cea mai înaltă con- ■ 
strucțic minieră din cite s-au ■ 
realizat vreodată in Valea ■ 
Jiului : turnul puțului prin
cipal de extracție Livezeni. 
Prin acest turn — o dată 
cu montarea instalației de 
extracție — diamantul ne
gru va fi scos la lumină, 
urmind drumurile valorifi
cării „caratelor" sale.

Construcția se realizează 
din beton armat prin meto
da glisării. Pină acum pereții 
turnului măsoară do la su
prafața terenului pc înălțime 
peste 50 metri, glisarea con- 
tinuîndu-sc, zi și noapte, 
pentru a se putea ajunge 
la cota finală : -|- 76.0 me
tri. Această cotă record, co
lectivul harnicilor muncitori 
(din care se remarcă în mod 
deosebit Miron Nicolaescu, 
Tosif Drimus. Petru Susan, 
Vasilc Chelaru, Gheorghe 
Gavriloi s.a.) condus cu _ 
competență dc maistrul loan ■ 
Tașcău, este hotărit s-o a- ■ 
tingă în ajunul deschiderii ■ 
lucrărilor celui dc-al X-lea O 
Congres al partidului. a

■ ■
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■ a u

Cu planul anual 
îndeplinit

Pe traiectoria marii întreceri

Puls accelerat in
abatajele lupenlulul

Tinerii făurari
de frumuseți

lelor luate in marea

în lu-

policlinica Petroșani, la serviciul fizio-
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încă de la înființarea sa. 
Partidul Comunist Român și-a 
consacrat întreaga activitate fău
ririi unei societății eliberate de 
exploatare și asuprire. împli
nirii aspirațiilor de veacuri ale 
maselor spre o viață mai bu
nă. lilx'ră și demnă.

Continua îmbunătățire a con
dițiilor de trai materiale și spi
rituale ale poporului reprezintă 
scopul suprem al întregii acti
vități desfășurate dc partidul 
nostru dc la eliberarea țării, 
sensul major al directivelor pc 
care le va adopta Congresul al 
X-lea al partidului.

In tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului se subliniază : „întreaga 
politică a partidului are drept 
scop sporirea rapidă a venitului 
național și, pe această bază, 
satisfacerea in condiții mai bu
ne a cerințelor materiale și spi
rituale ale poporului*. Prospe
ritatea întregii societăți, gradul 
de satisfacere a cerințelor ma
teriale și spirituale ale celor 
ce muncesc depinde in mod 
dirc-t dc mărimea venitului na
țional. Dar sporirea continuă a 
venitului național nu se poate 
realiza fără importante eforturi 
materiale din partea societății, 
fără alocarea unei însemnate 
părți din valoarea nou creată 
pentn lărgirea producției. A- 
ceasta este singura cale pentru 
dezvoltarea economică a țării, 
pentru clădirea unei temelii 
trainice în xederea ridicării ni
velului de trai al celor ce mun
cesc.

St-ir*sa dependență dintre 
creșterea nivelului de trai și 
creșterea venitului național, din
tre acesta și rata acumulării, 
oglindește in socialism unitatea 
indisolubilă dintre scopul fun
damental al producției sociale și 
mijloacele înfăptuirii lui. Pro
blema esențială a reproducției 
lărgite este repartizarea unor 
importante fonduri materiale și 
bănești pentru acumulare. Rea
lizarea unei rate înalte a acu
mulării este chezășia sporirii 
avuției naționale, reprezintă una 
din cele mai importante legi
tăți ale economici socialiste.

întreaga experiență mondială 
arată in mod clar că sursa prin
cipală a creșterii economice

constituie acumularea produc
tivă. Perioada postbelică arată 
că și în cazul țărilor avansate 
din punct dc vedere economic, 
punerea în valoare a cuceriri
lor actualei revoluții tchnico- 
științifice este legată indestruc
tibil de o rată ridicată a acu
mulării.

In baza marilor înfăptuiri 
obținute de poporul român în 
industrializarea socialistă, in 
dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție s-a aflat politica 
neabătută a partidului și sta
tului de alocare a unor fonduri 
de investiții însemnate, pentru 
construirea de noi obiective e- 
conomice și reutilarea celor c- 
xistente. pentru creșterea po
tențialului tehnic-oconomic al 
țârii

Dacă astăzi obținem un venit 
național do peste 4.5 ori mai 
mare decit in 1936. iar produc
ția noastră industrială depășeș
te de 11 ori nivelul aceluiași 
an, aceasta se datoreșto in ma
rc măsură faptului că in peri
oada construcției socialiste a- 
proximativ o cincime — iar în 
ultimii ani post'' un sfert — 
din venitul național a fost re
partizat oAntru acumulare. Suc
cesele obținute în dezvoltarea 
economică a patriei, in ridica
rea nivelului de viață al oo- 
porului. demonstrează că efor
turile susținute pe care le-a 
cerut realizarea vastului pro
gram dc investiții din perioada 
trecută, au fost pe deplin în
dreptățite.

Viața arată că numai alocînd 
importante surse materiale in 
vederea reproducției lărgite se 
poate asigura mersul înainte al 
economiei, științei și culturii, 
ridicarea gradului de viață ma
terială și spirituală al poporu
lui. înflorirea întregii societăți.

In Tezele C.C. al P.C.R. se 
arată • „Pentru a se asigura dez
voltarea în ritm susținut a e- 
conomiei. a bazei materiale a 
învățămintului. științei si cultu
rii, pentru a spori continuu re
sursele de creștere a nivelului 
de trai, este necesar si in vi
itor să se aloce o parte însem
nată a venitului 
scopul

Mi. se vorbise dc el ca 
de unul dintre cei mai 
harnici care „rupe"', nu 
alia... Pirpiriu și ager 
nevoie mare, tinărul Dc- 
zideriu Teglas, elev la 
Școala profesională din 
Petroșani, lasă pentru o 
clipă unealta din mină

entuziasm și 
dăruire fără rezerve slîr- 
nit Intre căminele 3, al 
minei, șl 2 al T.C.M.M.- 
ului, trezind la puls de 
viafă și frumusețe un 
teritoriu al Vulcanului 
de 2 500 mp...

Băieții lucrează la cele

Aproplerea luminoaselor evenimente din august ’69 —- 
Congresul partidului și aniversarea unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei — a ridicat pulsul activității minerilor din 
marile frontale ale minei Lupeni precum și din galerii, la 
un ritm de-a dreptul impresionant. Pe măsura strădaniilor în
flăcărate depuse de brigăzi la fronturile de lucru sint și roa
dele culese privind îndeplinirea planului și a angajamen
telor luate în marea întrecere socialistă.
In virful piramidei hărni

ciei minerești a urcat. ‘ '
na de curînd încheiată, co
lectivul zonei a IlI-a cu cele 
peste 5 800 tone de cărbune 
extrase peste plan. Acest sub
stanțial spor obținut în pro
ducția de cărbune poartă am
prenta vredniciei multor bri
găzi din raioanele zonei. In 
mod special se cuvine să 
consemnăm, datorită realiză
rilor remarcabile obținute, 
numele brigăzilor conduse de 
Constantin Sirop. Mihai Bla
ga, Pompei Cristian. Martin 
Varga și Adalbert Balint. Și 
acum, meritele lor :

© folosind cu pricepere în 
abatajul lor de pe stratul 15

tăierea mecanică cu combi
na și susținerea metalică hi
draulică, frontaliștii brigăzii 
conduse de Mihai Blaga au 
extras, in iunie, considerabi
lul volum de 11 230 tone de 
cărbune cocsificabil ce între
ce cu 730 de tone sarcina de 
plan. Viteza de avansare a 
frontului de lucru (160 me
tri lungime) a atins 30 ml/lu- 
nă, iar productivitatea pe a- 
bataj a urcat la 3,70 tone 
pe post, fiind superioară ce
lei planificate cu 1,60 to- 
ne/post:

și sare pe berrna șanțu
lui. Iși scutură palmele 
și se apropie:

— Mă aflu in vacan
tă. Sint vulcănean. Am 
trecut mai zilele trecute 
pe. aici, am zărit tinerii 
dind zor și m-a prins o 
poftă de lucru grozavă. 
M-am repezit Ia sediul 
Comitetului U.T.C. să ma 
Înscriu și eu...

îmi arunc ochii către 
drapelul șantierului, îm- 
plîntat Intr-un maldăr 
constituit din bol far ii 
bordurilor care vor fi... 
Flamură care veghează 
Încă din dimineața lui 
30 iunie valul impresio-

două canale unde se vor 
instala conductele — de 
alimentare și scurgere — 
care se vor intersecta 
în viitoarea fînlînă ar
teziană...

Un grup de 20 de iele 
trebăluiau, gălăgioase, 
dar cu spbr. la nivela
rea terenului... O parte 
sini salariate la unitatea 
44 O.C.L. Alimentara, ce
lelalte eleve ale Liceu
lui teoretic din Vulcan.

— Pămintu-i tare, cu 
pietre... Clnd mă gîn- 
desc, însă, la „împletitu
ra" de mîine a aleilor, 
la covoarele de iarbă și 
flori întinse lingă băncile

pe care ne vom odihni 
după plimbare, uit greul, 
și-i dau înainte — ne 
mărturisește surîzînd, ti- 
năra vînzătoare Maria 
Cucu. Vrem cu lot dina
dinsul ca la 23 August 
să fie gala. Se cade să 
avem și noi. tinerii, un 
parc mai ca lumea, 
nu ? /...

Oricum sînlem de a- 
cord cu părerea interlo
cutoarei noastre, dareînd 
o și spune cu alila foc l...

Liceana Sevastifa Nu- 
eleanu, din clasa a Xl-a 
B, îi fine isonul:

— Trebuie să răspun
dem așa cum se cuvine 
grijii partidului și sloiu
lui nostru, strădaniei 
constructorilor care ne-au 
ridicat o școală nouă, 
cum nu-i alta în Vale... 
Învățăm carte, dar de
prindem .și cum să ne... 
gospodărim.

Simțim in noi o salis- 
-lacfle- adln.că pe care 
n-o putem arăta, pe cil 
am vrea... Și, de fapt, 
sentimentul e intru lotul 
firesc... Creșterea in ma
turitate bucură. Ne „to
pim" lingă inima caldă, 
căreia pieptul abia-i mal 
refine bătaia...

Pe șantierul din Petrila al T.C.H. (șef șan
tier Victor S(roe) s-a recepționat recent, cu 
80 de zile înainte de termen, blocul G cu 16-1 
garsoniere. O dată cu aceasta și planul anual 
de predare a apartamentelor a fost îndeplinit 
de colectivul acestui șantier. E o realizare deo
sebită, am putea spune extraordinară, care 
face cinste nu numai colectivului harnic și 
priceput al șantierului Petrila dar și întregu
lui grup de șantiere Valea Jiului al T.C.H.

Cuvinte de laudă pentru acest meritoriu 
record obținut în muncă se cuvin brigăzilor 
conduse de Dumitru Postolache, Ion Ilca, 
Nicolae Vulpeanu, Ion Oșvatti, Ion Băluță, 
Anghel Arșoi, loan Gyorgy, Gheorghe Bețivu, 
Zoltan Kristoff, Ion Desculțu s.a. precum și 
maiștrilor Constantin Albu și Alexandru 
Belea care au coordonat cu mult simț de răs
pundere desfășurarea lucrărilor.

Nou aparat medical 
instalat la policlinica 

Petroșani
La 

terapie, s-a pus in funcțiune un nou aparat 
modern, numit magnetodiaflux tip M.D.F.2-M.

Prin instalarea acestui aparat, populația mu
nicipiului Petroșani beneficiază de tratamente 
complexe în unele boli neurologice (nevroze, 
psihastenii) ; ginecologice (sequele postoperato
rii și postinflamatorii,. nevralgii pelviene, 
coccigodhnii, amenoree de origine hipofizară); 
cardio-vasculare (arteroscleroză cerebrală in
cipientă, hipotensiune arterială, hipertensiune 
arterială esențială) ; endocrine (Bazedowul 
frust, sequele după Bazedow operat cu îm- 
păstarea țesuturilor, discriniile ovariene .cît și 
stările spastice din insuficiențele paratiroidi- 
ene): dermatologice (sclerodemia localizată, 
prurite generalizate, exematoide purpurice).

Bolnavii ce posedă indicații de tratament 
din partea medicilor specialiști, pentru bolile 
specificate mai sus, se vor prezenta la camera 
nr. 1 din policlinica Petroșani.

Concurs
Cine știe cîștigăa
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șaptea
Stau de vorbă cu pădurile 

și munfii împlînlate in cerul 
festiv de duminică. Fiindcă c- 
xistă un cer de duminică, pă
duri munți și ape de duminică.

— Sini ziua șaptea, îmi 
șoptește din frunze și ape. Ifi 
plac ? Apropie-te, nu sini 
chiar ații de sfîntă precum zic 
unii.

— O, bună, liniștitoarca mea 
zi a șaptea I Scuză-mă că mă 
găsești in halul ăsta, tocmai 
pe străzile Petroșaniului, să

șl ii că le iubesc nespus 
mult.

— Lasă declarațiile, îmi zi
ce duminica irascibilă, și-mi 
aruncă un nor peste soarele 
dimineții. De ce mă neglijați ? 
Nu vă pare rău că mă pier
deți inutil ?

— Ai dreptate duminica 
mea. Sint în orașul acesta de 
citeva zile. Și oamenii nu prea 
știu să te folosească, după cile 
observ.

— Stal mai departe că duh
nești.

— Una
meu...

— Mă rog. Ia privește in 
jurul tău. Ce vezi ?

— Ce să văd. tineri. Stau și 
beau la restaurantul ăla și ăla- 
lalt, la bodega aia și ailaltă. 
Se înghesuie în fumul țigă
rilor în jurul unui coniac și 
al unei cafele.

— Dar dincolo ce vezi ?
— Doi părinți serioși. Au a- 

dus și copiii „la una mică". 
Fetita aia de trei ani doarme 
cu capul pe masă. E obosită 
de aerul stătut al bodegii.

— Și ducă le uiți mai de
parte ?

— Ce să văd 1 Păduri, dea
luri, cabane, flori, ciripii de 
păsări.

Oceanul Pacific este plin de insule de origine vulcanică, for
mate din lavă roșie și neagră. Stincile lor adăpostesc nenumărate 
păsări. Arhipelagul Galapagos reprezintă o îngrămădire de aproa
pe două mii de cratere ieșite din abis, printre care se deosebesc 
16 insule mai importante.

Navigatorul spaniol Tomas de Berlanga, care a descoperit in- 
timplător Insulele Galapagos, în 1535, scria in jurnalul său : „Se 
pare că Dumnezeu le-a creat dintr-o ploaie de pietre !" Ulterior 
au mai vizitat insulele și alți navigatori și nogăsindu-le pe hăr
țile primitive, au crezut că ci le-au descoperit. Așa se explică de 
ce insulele au trei denumiri — în spaniolă, engleză și olandeză. 
După anale vechi și însemnări personale se pot reconstitui frag
mente din istoria acestui arhipelag situat la periferia principa
lelor căi maritime. Pirații porneau de aici in atacurile asupra 
coastei sud-americane, vînătorii de balene se aprovizionau aici 
cu broaște țestoase in drum spre Mările Sudului, iar în secolul 
al XlX-Iea guvernul ccuadorian deporta aici ocnași...

La San Cristobal, de-a lungul țărmului se înșiră vreo 30 de 
căsuțe mizerabile cu pereții din placaj și niște deschizături in 
chip de ferestre și ușă, acoperite cu perdele arse dc soare. In ju
rul lor, pe nisipul alb se zbenguie copii desculți și aproape goi.

Viața localnicilor nu este deloc ușoară. Pămintul este arid — 
numai piatră și nisip. Pentru a amenaja grădinița dc legume lingă - 
casa trebuie adunat cite un pumn de pămînt dc peste tot și cărat 
de departe. Pc ogoarele minuscule se cultivă porumb, legume, se 
plantează cocotieri. Ici, colo, printre vulcani cresc portocali și 
mandarini.

Este lipsă de apă. Cele citeva izvoare sint insuficiente. Oame
nii string apă de ploaie in rezervoare de beton sau săpate în 
lavă Singurul loc unde se găsește ceva mai multă apă este Golful 
Fresh Water (Apă proaspătă) din San Cristobal. Această lipsă 
acută de apă potabilă a împiedicat colonizarea arhipelagului. 
Chiar și in zilele noastre, cele șapte așezări sițuate pc patru insule 
nu au decit circa 4 000 de locuitori.

Industria este practic inexistentă. Toate mărfurile — îmbră
căminte, articole dc menaj, o parte din produsele alimentare —

Clubul sindicatelor din Petrila organizează 
în ziua de 31 iulie un concurs „Cine știe cîș- 
tigă" dotat cu premii în obiecte, pe tema 
Valea Jiului ieri și astăzi. Concursul este des
chis oricăror doritori, care, pentru documen
tare, pot consulta materialul bibliografic ce-1 
pune la dispoziție biblioteca clubului.

M-2 — predat 
înainte de termen

Echipele de muncitori ale șantierului Petro
șani au terminat încă un edificiu social în car
tierul Aeroport: Blocul M 2 care numără, pe 
înălțimea celor patru etaje ale sale, 40 de apar
tamente.

Datorită muncii susținute pe care au depus-o 
constructorii, apartamentele — cu două, trei și 
patru camere, avînd gradul I de confort di
versificat — vor putea să-și primească locata
rii cu citeva zile înainte de termenul planificat 
de predare.

HlIIBBIIBIIRlHIEUDIIIRVIBEi ■

sint aduse de pc continent. Dc cîtva timp s-a organizat o cursă 
regulată intre portul Guayaquil din Ecuador și „capitala" arhi
pelagului — tirgușorul El Progreso. In fiecare lună, un inie car- 
gobot acostează la San Cristobal.

Insularii cresc vite sau cinează in „jungla de cactuși", usucă 
carne de broască țestoasă și se ocupă de pescuit. Peștele care se 
găsește din abundență în aceste ape, ocupă un loc important in 
alimentația locuitorilor.

Cu toate că arhipelagul este situat in apropiere de Ecuador, 
apa care îl scaldă este rece — pe aici trece curentul rece Peru
vian, venind din Antarctica. Dar fauna și flora submarină sint 
specifice țărilc-r calde. Virfurile stîncilor negre de bazalt de o 
rară frumusețe, care sub apă par albastre, se pierd in adîncuri. 
Pe acest fond întunecat, coloniile de corali formează pete roșii. 
Printre ele circulă pești ciudați, dc diferite culori, unii foarte 
primejdioși : rechini, pești-torpilă, niurone.

Curentul peruvian aduce uneori pină aici din îndepărtata 
Antarctică pinguini sau lei de mare, care, de altfel, se acliina- 
tizează perfect. Astfel au ajuns odinioară aici anim,de și plante 
care nu se mai intîlnesc nicăieri pe planeta noastră. Galapagos 
reprezintă deci un fel de grădină zoologică naturală, unică in 
felul ei.

In 1831, tinărul Charles Darwin, intreprinzind o călătorie in 
jurul lumii pc fregata sa „Beagle", nu știa că după vizitarea Insu
lelor Galapagos va elabora teoria științifică care il va imortaliza. 
Căci aici s-a format in linii mari în mintea tinărului savant doc
trina lui despre originea speciilor prin selecție naturală. In 1837, 
Darwin scria in „Jurnalul său de cercetări" : „In iulie am des
chis primul meu caiet de însemnări despre mutația speciilor. 
Cam din luna martie mă aflam sub puternica impresie produsă 
de fosilele sud-americane și de animalele care supraviețuiesc în 
Arhipelagul Galapagos. Aceste fapte (mai ales ultimul) se află la 
baza tuturor concepțiilor,- nude..."
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loiiiiliiii ttiiliii Petroșani 
una iii Mini al XlX-lea

încă dih timpuri indcpărtn- 
1c. teritoriul VâH Jiului a ser
vit păstorilor in special pentru 
viratul oilor. Pe aceste melea
guri s-au întemeiat așezări pas- 
toral-agricole locuite de oieri 
veniți dr pe ambii versanti ai 
Carpal ilor. Pină in anul 1520 
nu a fost trasată o graniță pre- 
cisft intre Țara Românească și

atit ciobanilor ardeleni cil și 
celor munteni sA v ină cu tur
mele in Valea Jiului. In urma 
acordului din 1520 dintre dom- 
nbl Țării Românești, Neagoc 
Basarab, și voievodul Transil
vaniei. loan Zapolya, Valea Jiu
lui a fost alipită Țării Româ
nești. Legăturile dintre gor- 
jeni și jieni au fost neîntrerup
te, in decursul secolelor, ele

perpeluindu-sc pină astăzi.
Pasul Vilcan a servit perma

nent ca punct de trecere, loc 
de bătălii (o luptă feudală se 
desfășoară aici la 1528), sau ca 
punct vamal intre Transilvania 
si Țara Românească. Se pan câ 
pe aici a trecut și marele vo
ievod Mihai Viteazul in drumul 
•Jhi spre Praga. la 1600, pentru 
a cerc ajutor împăratului Ru
dolf al il-lea. împotrivi duș
manilor săi. In anul 1630 au 
trecut pe la pasul Vilcan in 
drum spre Hațeg, boierii din 
fudețul Romanaților nemulțu
miți de domnia lui Iz'on Vodă, 
iar in primele decenii ale seco
lului al XVHI-lra Nicolae M.i- 
vrocordat, domnul Țării Româ
nești, a trimis slujitori înarmați 
la pasul Vilcan spre n întări 
granița cu Transilvania.

Tn s<voiul al XVTTT-lra se in- 
regis1rcsJ7ă o creștere însemna
tă a populației Văii Jiului. Din 
conscripția efectuată in anul 
1713 rezultă că aici exist.ui 405 
louilori. O altă conscripție fă 
cută două decenii mal tirziu. 
spec ifică existența pe aceste 
meleaguri a localităților Live- 
zeni Jii. I scrani Iii. Surduc 
Jii. Aceste localități aveau a-

proximaiiv 620 tocuri ori.
In a doua țiimălatc a seco

lului al XVIH-Ica se stabilesc 
in Valea Jiului mulți locuitori 
pros* uiți mai alr«ț din Țara Ha
țegului Acum se menționează 
pentru prim i dală localitățile : 
Luprni (1770), Paroșeni (1773), 
Vulcan (1786), Petroșani (cam la 
nerrasi dală) ele. Numele aces
tor localități derivă de la nu
mele satelor hațegiuw de undo 
proveneau locuitorii stabiliți in 
Valea Jiului. Astfel, numele l.u- 
peniului derixă din numele sa
lului Valea Lupului, Petroșani 
din Petros. Paroșcni din Păros, 
Bârbfllcni din Riu Bărbat etc.

Numele satului C'impn lui 
Ncag provine, după tradiție, de 
la numele haiducului Neagu ca
ro, însoțit do oameni de-ai săi, 
a fugit, in secolul al XVI-lea, 
din Muntenia do groaza turci
lor.

In anul 1.88 a avut loc ul
tima invazie turcească prin pa
sul Vilcan. Cu acest prilej au 
fost urse și pustiite sate întregi, 
iar locuitorii au fost duși in ro
bie. Spre a stăvili înaintarea 
turcilor, soldați) austrieci, evi
dent la sugestia localnicilor, au 
îngrămădit in Jocurile de tre-

re cantități uriașe de cărbuni 
cărora le-nu dat foc. Faptul a- 
eosta a făcut pe turci să se re
tragă nu înainte insă de a se 
dcd.i la acte de barbarie. Ast
fel, la l’rieani ci au măcelărit 
locuitorii adunați la slujbă în 
hiserii a satului. Cu ocazia a< os
iei invazii aflăm pentru prima 
dată do existența cărbunelui în 
Valea Jiului. Se pare insă că 
jicnii au aflai de existența căr
bunilor cu mult înainte. Ei po
vestesc de un vechi obicei de 
pe aceste meleaguri, constind in 
coacerea cucuruzului și dovle- 
cilor cu ajutorul cărbunilor de 
păminl.

Pină in prima jumătate a se
colului al XLX-lea numărul lo
cuitorilor din Valea Jiului spo
rește in mod constant, iar ocu
pațiile lor de bază continuă să 
rămînă păstoritul și agricultura.

Deschiderea primelor mine de 
cărbuni, in anul 1640, tulbură 
profund viața patriarhală a lo
cuitorilor Văii Jiului. Asistăm 
acum la o populare masivă a 
acestui ținut eu lucrători de 
diferite naționalități veniți din 
toate provinciile imperiului 
habsburgic.

c. vAleanu
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islori-

căsătorit — 
copilul.

combinatului se 
un orășel al legu- 
pcnlru 9 000 dc lo-

R. F. 
Italia, 
și O-

11. du-te 
cauți la ora

DIN 
ce s-a

Israelul.
U.R.S.S., Franța

CÂ.
SPECIALIȘTII sovietici lu

crează la proiectarea celui mai 
mare combinat dc sere din U- 
niunoa Sovietică și Europa. El 
va avea o suprafață dc 54 ha 
și va fi destinat in special cul
tivării castraveților și roșiilor. 
Temperatura și umiditatea ac
rului vor fi reglate automat. 
Tn apropierea 
va construi 
micul lorilor 
vuitori.

G
IN JAPONIA a fost experi

mentat cel mai lung tren elec
tric din lume. El arc o lungi
me de 400 m și este compus 
d n 16 vagoane. Trenul poate 
dezvolta o viteză dc pină la 
210 km pe oră.

O
S-A CALCULAT că in urmă

torii 100 dc ani, întreprinderile 
industriale vor arunca în at
mosferă încă 1 700 tone dc bio-

Rachetă tsleghi- 
datâ contra incen
diilor de păduri

Ing. Predrag Salici. de la 
Institutul dc cercetări știin
țifice pentru aeronautică din 
Belgrad. proiectat o rache
tă teleghidată pentru stinge
rea incendiilor de păduri.

Racheta se compune, în 
principul, din carcasă, încăr
cătură și detonator cu acti
vare electrică Ea se umple 
cu explozibil si cu pulberea 
de .granulit" uscată pentru 
stingerea incendiilor. Forța 
de propulsie se obține prin 
arderea unui combustibil so
lid, care se aprinde prin cap
sula conectată la firul elec
tric a! acumulatorului, insta
lat chiar rampa dc lan
sare.

Rachetele teleghidate pen
tru stingerea incendiilor de 
păduri se instalează, pe plat
forme dc lansare ușor trans
portabile, staționat*' pc dea
luri de observație Unghiul 
de înclinare a șinelor dc ghi
daj se reglează orin coman
da de la distanță. După lan
sare, racheta este dirijată 
prin radio. Receptoarele de 
pe rachetă primesc comenzi 
și o orientează spre țintă.

PE JIU

xid de carbon, adică o canti
tate de 70 dc ori mai marc dc- 
cit cca existentă in prezent.

Q
IN ORAȘUL Lyon (Franța) 

s-a pus piatra de temelie a 
clădirii Centrului internațional 
de combatere a maladiilor can
ceroase, la crearea căruia par
ticipă Australia. Anglia, " 
a Germaniei. 
S.U.A.. 
landa

O
MONUMENTELE 
stabilit că pc teritoriul 

Iranului începuturile agricultu
rii, domesticirea animalelor, tre
cerea triburilor nomade la o 
viață așezată datează de apro
ximativ 7 000 de ani înaintea 
erei noastre, iar roata olarului 
era folosită cu 3 500 dc ani 
î.c.n.

G
CEL MAI MARE zid de baraj 

a fost construit în Pakistan 
peste fluviul Ind. El va avea 
148 m înălțime, 3 km-lungime 
și va forma un lac dc acumu
lare de circa 250 kmp, din a- 
pele căruia vor fi irigați 12 000 
ha de teren cultivabil.

Q
IN U.R5.S. s-a construit o 

navă de pescuit care va lucra 
fără echipaj. Ea se va deplasa 
și va pescui după comenzi 
transmise de la un centru de 
dirijare situat pe o navă cen
trală. Noua navă automată este 
prevăzută cu o instalație elec
tronică care detectează bancu
rile de pești la o adîncime pî- 
nă la 750 m.

GHEȚARUL DE LA SCĂRIȘOARA. Complex impre
sionant de gheață și calcar, peștera-monument de la Scă
rișoara a atras atenția specialiștilor și oamenilor de știință 
încă din secolul trecui. Extremitățile globuloase și translu
cide ale stalacmitelor răsfrîng lumina în mii de raze, dind 
peșterii o atmosferă feerică.

Pentru turiști, elevi și profesori. o excursie pe Valea 
Aricșului, prin inima Țării Moților la Ghețarul de la Scă
rișoara constituie o instructivă lecție de geografie și de cu
noaștere a frumuseților patriei noastre.

X — Ai învățat foarte bine 
\ fabula „Corbul și vulpea". 

Spune-mi cc ți-a plăcut mai 
mult — corbul sau vulpea?

— Cel mai mult mi-a plă
cut brinza.

V) °— Cc este mai aproape de 
noi Luna sau Africa ?

— Luna, firește.
— De ce ?

pacienții dv. ce mănincă la 
prinz ?

Doctorul bătrîn — Este 
foarte important. In funcție 
de ce mănincă le fac nota 
dc plată.

— Păi Luna se vede per-
fect dc aici. pe cînd Afri-
ca nu.

O
— Doctore. de ce mi-ai

spus să scot limba și după.
ce am ținut-o afară zece mi-i

% Profesorul — Williams, ce 
Xte un sinonim ?

Williams
pc care il întrebuințați
cind nu-1 puteți pronunța 
cel care trebuie.

Este cuvântul 
dv-

nute. nici nu te-ai uitat la' 
ea ?

— Aveam nevoie de liniște
ca să scriu rețelele. 1/

Un doctor tînăr — Dl. dr. ' 
de ce întrebați totdeauna pe

O
Un polițist (examinînd o 

reastră spartă) — Lucrurile 
stau mai serios decit cre
deam : geamul este spart și 
de o parte și de cealaltă.

O
Profesorul — Un nebun 

poate pune mai multe între

le-

bări decit poate răspunde un 
om in toată firea.

Studentul — Nu-i de mira
re. De aceea mulți dintre noi 
cad la examene.

O
Bolnavul — Unde mă aflu 

\— în rai ?
Soția — Nu, iubitule, cu 

mai sint încă cu tine.
O

''y John — Am fost azi la doc- 
I tor și in-am plins de lipsă 
' de memorie.

Dik — Și el ce a spus ?
John — Să-î plătesc înainte 

dc a mă consulta.
0

- Iubitule, dă-mi o sărutare.
— Așa, pe stomacul gol ?
— Ei nu pc stomac, pe 

gură.
G

Mama : — Draga mea nu 
\J®rpi-a plăcut de Ioc cum te-a 

[sărutat ieri Jose in poartă, 
ț Fiica : — Nici mie, mamă.

Și dacă pe viitor n-o să mă 
sărute cu mai multă expe
riență, am să renunț la el.
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Culmea
la unitatea dc pom- 
Jefferson (Maryland) 
semnalul de alarmă, 
au fost gata intr-o

Recent, 
pieri din 
s-a auzit 
Pompierii 
clipă și s-au repezit la locul 
incendiului, la care au ajuns 
mai repede decrt credeau: ar
dea propriul lor local.

Una din moto-pompe. salvată 
din flăcări, a fost imediat pusă 
In funcțiune pentru a combate 
flăcările.

mula digestia, el a mai tras 
‘ase păhărele de coniac.

Imprudentul Prudcncio a de
clarat că este gata să repete 
figura, dar după două zile, a- 
dică după ce va fi digerat pri
ma porție.

De zece ori

Două zile 
de digestie

Prudencio Rubialc», în virstă 
de 36 de ani din Santiponce 
(Spania), a înghițit, in urma 
unui rămășag, vreo 30 de ouă 
prăjite, 400 g de chorizo (cir- 
nați foarte picanți), opt plini 
a cite 250 g fiecare și doi litri 
de vin roșu. Pentru a-și sti-
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0 grădiniță de copii 
fără colțuri

La Bad Vilbel, lingă Frank
furt pe Main se va înălța în 
curind cea mai modernă gră
diniță de copii din R.F.G. 
Noutatea constă în sistemul 
de construcție. Grădinița va 
fi o clădire plată cu două 
etaje. Toate încăperile sint 
de formă ovală și comunică 
intre ele. In întreaga clădire 
nu există nici un colț, nici 
măcar la bucătărie sau la 
toalete.

• VARIETĂȚI

p- < Profesorul încearcă să 
(explice elevilor noțiunea 
'.ispită', „tentație", dar nu reu
nește. In cele din urmă, vrînd 
să-i lămurească printr-un exem
plu concret, el se adresează 
unuia dintre cei mai nediscipli- 
nați băieți din clasă :

— Spune-mi. Petre, nu ai că
zut niciodată in ispita de a 
scoate cu un briceag banii din 
pușculiță ?

— Nu. domnule profesor, dar 
ideea nu este rea...

le 
dc

O doamnă în virstă se a- 
dțesează unui băiețel care se 
joacă noaptea tirziu pe stradă :

— Este trecut de 
imediat acasă ! Ce < 
asta pe stradă ?

— Doar nu sint 
răspunde indignat

Pagini 
de istorie

Recent, Virginia Hallford. în 
virstă dc 12 ani, a fost recu
noscută ca cea mai rapidă, tî- 
nără, cititoare din Marea Bri
tanic. Ea poate să citească cu 
o viteză dc 1600 cuvinte pe 
minut.

Potrivit declarațiilor profeso
rilor de la Institutul britanic 
pentru cititul dinamic. înainte 
de a frecventa cursurile insti
tutului, Virginia citea cu o vi
teză de 161 cuvinte pe minut, 
iar nivelul de însușire a ma
terialului citit era de 60 la sută. 
După absolvirea cursului, cînd 
a început să citească cu o vi
teză de 1 600 cuvinte pe minut, 
procentul de însușire a sporit.

Aproximativ 98 la sută -lin 
cei care studiază cititul dina
mic obțin rezultate excepțio
nale. După absolvirea cursului, 
multe persoane reușesc să ci
tească chiar cu o viteză de a-
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Campingul de la Cozia — județul Vilcea.

De cind terestra mea 
alcătuire fizică și spi
rituală domiciliază pc 
strada Independenței 
și răspunde la prenu
mele și numele de re
vizor contabil princi
pal cu probleme de e- 
tică gestionară Gheor- 
ghe Boulescu, mă bu
cur de o independență 
și dc niște privilegii 
Clini rar intilncști. Cu
nosc toate legile, cu
nosc cum vine chestiu
nea carcvasăzică cu 
datoriile plătite și ne
plătite și. aflindu-mă 
intr-o zi mai cunoscă
tor decit alții. ce 
mi-ani zis: ia să fac 
eu o nouă lege pentru 
revizorii contabili care 
se cheamă cum mă 
chem și domicili- 
cz pe strada Indepen
denței blocul 3, sca
ra 1 ap. 11 la în
călzire centrală. Deci, 
zic eu în gîndul meu 
isteț, legile nu sint legi 
fără excepții și dacă 
nu Ie face nimeni (ex
cepțiile) și cum simt 
in mine o mare dorin
ță să fiu omul legi
lor, ia să mă dedublez 
și să fiu și omul ex
cepțiilor, adică sever 
și intransigent cu al
ții și al dracului cînd 
vine vorba de taxele 
de încălzire pentru a- 
partamentul unde cu

onoare locuiesc. Zis și 
făcui. Și. dc atunci, 
după ce am promul
gat legea, numai ce, 
m-am pomenit că be- 
neiiciez de niște ve
nituri suplimentare la 
buget care astăzi, cu 
dobîndă cu tot, se ci

încălzirea centrală. Mai 
crește suma ce mai 
crește, iți cumperi o 
centrala lermică, în
chei socotelile cu re
gizoratul iu comerț și 
te apuci <Ic altă mese
rie. încălzești casele 
oamenilor, operă urna-

FOILETON

îmi cumpăr 
o centrală termică

Și frează la frumușica 
sumă dc 2 059 lei.

Drept- să vă mărtu
risesc după ce am e- 
laborat legea și au în
ceput să-mi crească 
veniturile, in terestra 
mea alcătuire s-a pro
dus o schimbare radi
cală. Pe măsură ce 
creștea suma, deve
neam mai sever, mai 
intransigent Ia servi
ciu a.șa că intr-o zi 
stind față în față, de 
o parte cu și de cea
laltă conștiința, pc bu
nă dreptate mi-ani zis : 
Boul eseu le dragă, tc 
bucuri de independen
ță totală, ai legea la 
și pace, n-ai vorbe cu

nitară nu glumă. Iți 
angajezi acolo revizo
rul tău. educat după 
principiile tale, care a- 
plică legile laic Bou- 
lescule ! Să urmărească 
el (revizorul) toate plă
țile și încasările, să-i 
depisteze pe răi-plal- 
nici să ți-i aducă la 
tine să Ic spui :

— Ia ascultați răi- 
platnicilor. da* pină 
cind credeți că mai 
pot fi tolerate abuzu
rile și încălcările de 
legi și ordine ? Ce, 
sînteți privilegiații noș
tri. ai cetățenilor cin
stiți, care, plătim ta
xele de vă încălziți si 
voi Ia focul nostru, ai ?

Credeți că vă merg» 
cu mine așa cum v-a 
mers pină acum, ai 
Ai? Unul e Boulescu 
și dacă am cumpărat 
centrala termică să nu 
credeți că vă fac con
cesii. Să vă intre bi- 
ne-n cap. Lcgea-i lege 
pentru toată lumea. 
S-a înțeles ?

Așa am să fac. Dar 
pină-mi cumpăr cen
trală termică, mai este. 
Pină atunci trebuie 
să-mi lichidez concu
rența. Că am o con
curență, pe cinste, vor
ba aia. Un inginer, 
Olah Gheorghe. tot de 
pe Independenței (nr. 
92'27). a agonisit pî- 
nă acum 4 161 lei la 
bugetul dumisale. Al* 
tul. Popa VI iron, ges
tionar la T.A.P.L. do
miciliat tot pe Inde
pendenței, a adunat 
frumușica sumă de 
3 746 lei. VIat«i Nico- 
lae de la I. F. are si 
el vreo 3 734 lei. In 
prezent mă aflu pe ur
mele concurentilor. Pi
nă alunei agonisesc în 
continuare.

Drept pentru 
semnez cu prenumele 
și numele revizor con
tabil.

Gheorghe Boulescu 
str. Independenței 

nr. <11/11 
pt. conformitate 
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pentru Anglia (||)
Secvențe din al 11-lea război mondial

Mai am 70 de metri pină Ia 
pămînt. încă 60. încă 40. încă 
25. Pilotul german coborise in
tre timp sub mine și se ridica 
vertical spre ccr, la cîțiva metri 
de parașută, care a intrat în- 
tr-un vîrtej formidabil de aer. 
O pădurice deasă de brazi se 
apropie repede de mine. Slavă 
domnului, și în clipa aceea 
crengile verzi au amortizat că
derea. Simțeam dureri infer
nale în piciorul rănit. Am tras 
parașuta la pămînt. Abia a- 
tunci am observat că avea o 
gaură mare. Prin urmare, este 
adevărat i pilotul german, du
pă ce mi-a doborit avionul, a 
căutat să mă lichideze în timp 
ce atirnam de parașută ! Iniția
tivă proprie ?*

.Intr-o zi, relata Adolf Gal- 
land, asul incontestabil al pilo- 
ților de vînătoare ai Germaniei 
hitleriste. aflat în Spania, sint 
chemat, împreună cu colonelul 
Mbldcrs. la mareșalul Goring. 
No-a spus: Experiența ne a- 
rată că tancurile, avioanele de 
luptă toate armele perfecțio
nate folosite în război sint ușor 
de înlocuit, dar nu luptătorii
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mai repede

care folosesc aceste arme. Dc 
aplicat la britanici 1“

Londra arde !
August 1940. Alarmă pe ae

rodromurile germane din Fran
ța, Belgia, Norvegia. Alarmă și 
în Anglia. Hitler a ridicat em
bargoul asupra parolei bătăliei 
aeriene asupra Angliei, pină a- 
tunci ținută în secret: „Adler- 
tag". Țelul său era blocada 
Insulelor Britanice, ingenunchic- 
rea lor pe calea unui război 
aerian total, care, după nimi
cirea instalațiilor industriale, a 
aerodromurilor, porturilor și flo
tei, să facă posibilă invazia ger
mană, potrivit planului „Sccld- 
vvc". Reichsmareșalului Herman 
Goring i-au fost puse la dis
poziție 2 500 dc bombardiere, 
avioane de luptă dc zi și de 
noapte, avioane de picaj, de 
transport. Goring era optimist 
deși serviciile de spionaj i-au 
putut demonstra că Royal Air 
Force dispune de cel puțin I 000 
de avioane mai mult decit 
Luftwaffe. Goring a mizat pe 
superioritatea tehnică a avioa
nelor sale. îndeosebi a piloți- 
lor săi. „Me (MesserschmitD- 
109, perora el, depășește pe de
parte orice aparat inamic I" Și, 
in plină vară a anului 1940, flo
ta aeriană 2 a feldmareșalului 
Kesselring și Flota aeriană 3 
a feldmareșalului Spcrrle erau

pregătite la Canalul 
Englezii nu se lăsau 
După concepția lor. 
Britanice trebuiau apărate cu 
toate forțele disponibile.

Bătălia începu. încercarea 
disperată a aparatelor britanice 
de vînătoare Spitfire și Hurri
cane de a bara zborurile bom
bardierelor germane deasupra 
teritoriului britanic a eșuat, în 
ciuda celor mai înverșunate 
lupte aeriene. Atacurile masi
ve nu au putut fi oprite. Cen
tura de apărare s-a rupt. Es
cadrilele lui Goring se succe
dau fără întrerupere. Aerodro
murile britanice, instalațiile 
portuare, centrele producției de 
război au fost cuprinse de flă
cări. Londra ardea !

Piloții germani au trebuit să 
plătească scump operațiunile lor 
necruțătoare. Decolînd de pe 
aerodromurile lor pentru a 
traversa Canalul, din durata to
tală de zbor tactic ~de 80 de * 
minute, abia 20 de minute le 
rămineau. pentru acțiunea pro- 
priu-zisă de luptă. Bombardie
rele și avioanele de escortă nu-i 
puteau însoți decit pină in sud- 
estul Insulelor Britanice, cel 
mult pină la Londra. Se adăuga 
faptul că avioanele Spitfire erau 
intr-adevăr inferioare apărați
lor germane în ce privește vi
teza, dar le erau superioare in 
operativitatea virajelor.

Adolf Galland. pe atunci co-

Minceii. 
tulburați.

Insulele

• VARIETĂȚI • VARIETĂȚI ® VARIETĂȚI

DOCTOR ÎN... FOTBAL
proximativ 5 000 cuvinte pe mi
nut.

Miss Europa 1969
La Rabat, capitala Maro

cului, s-a desfășurat recent 
concursul internațional „Miss 
Europa 1969' la care au par
ticipat 21 de țări. Titlul de 
miss a fost decernat tinerei 
Sasa Zajc (Iugoslavia) in 
virstă de 20 dc ani. înaltă, 
zvelt ă și brunetă, pe cit de 
încântătoare, pc atit de mo
destă, noua regină a frumu
seții europene este funcțio
nară intr-un serviciu admi
nistrativ cj>n nordul Iugo
slaviei.

Roger Dancey, în vârstă de 23 dc ani, student la Fa
cultatea de istoric din Marea Britanic, a anunțat că inten
ționează să-și prepare teza de doctorat in specialitatea... 
fotbal. Dancey a obținut o bursă de studii pentru trei ani 
la Universitatea din Loughborough (Anglia). El va studia 
activitatea tuturor cluburilor mari și mici, înccrcind să sta
bilească cauzele care au determinat ca jocul cu balonul ro
tund să devină sportul cel mai popular din lume.

1000 DE GOLURI

• VARIETĂȚI

Steaua de primă mărime a 
fotbalului brazilian. Polc, șî-a 
anunțat intenția de a marca in 
acest an al 1 000-lea gol din ca
riera sa. Proiectul nu parc irea
lizabil — Edson Arantcs do 
Nascimento (numele întreg mai 
puțin cunoscut al fotbalistului) 
a înscris pină la 1 iunie 968 
de goluri in cele 773 dc meciuri 
jucate de la începutul aclivită-

ții sale cotnpcliționale in 1956. 
Proiect realizabil, cu atit mai 
mult cu cit Pele și-a început 
activitatea de spargere a plase
lor adverse la 16 ani, cind a 
și devenit .internațional", iar • 
in 1958 marca deja două go
luri in meciul în care Brazi- , 
lia învingea cu 5 la 2 Suedia 
in campionatele mondiale de la 
Stockholm.
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niandantul unei escadrile, vor
bind despre .bătălia Angliei', 
arăta mai tirziu : ..Au fost pii r- 
deri uriașe de ambele părți. Da
că am fi continuat lupta, < ste 
aproape cert că am fi reușit să 
zdrobim aviația de vînătoare 
britanică. Dar, cu mult înainte, 
avioanele britanice au fost re
trase din zona in care puteam 
pătrunde. Escadrilele decimate 
ale lui Royal Air Force au fost 
evacuate din bazele dc pe coas
tă, pe care nu le mai foloseau 
decit pentru escale sau aterizări 
forțate, pentru a fi concentrate 
intr-o centură in jurul Londrei, 
menită să ia în primire bom
bardierele noastre. In felul a- 
cesta, britanicii au evitat răz
boiul in aer, pentru a putea 
face față războiului din ...

In fața acestei tactici, Go
ring

aer

arunca fără încetare »n 
luptă un val dc bombardiere 
după altul. Deseori, piloții ger
mani sint trimiși do trei-patril 
ori pc zi împotriva Angliei. 
Goring vrea să zdrobească mo
ralul britanicilor prin teroarea 
dezlănțuită dc picajul stolurilor 
de .Stuka". A aruncat în ac
țiune si piloții avioanelor de 
vînătoare, intr-o proporție u- 
riașă. Bătălia Angliei cerea o 
marc de singe. .Blitzul german' 
se dezlănțuia din plin asupra 
orașelor de peste Canalul Mi
nerii. 558 dc avioane germane 
au fost doborite, dar Royal Air 
Force înregistra pierderea a 
715 avioane Spitfire si Hurri
cane. Din 2 459 de piloți brita
nici, pină la 31 octombrie mi 
pierit 515. Lista eroilor căzuți 
a fost completată cu 13 pilc,ți 
australieni. 15 neozeelandezi. 20 
canadieni. De partea germani
lor, numai escadrila Adolf Wal
land a pierdut 82 dc oameni.

Bătălia Angliei continua fu
ribund. Dar. tocmai cind ’ă°- 
tcniile piraților războiului .c- 
rian se credeau in pragul ic-
toriei. nu mică a fost surprin
derea provocată de ordinul con
spirativ dat dc Hitler co: 
damentului suprem al W< 1 r- 
machtnlui : operațiunea .s- .-
vve' — planul invadării An
gliei — va fi aminat pentru o 
perioadă nedeterminată! Hilar 
.i df r- tat de • llf. 1 : „Ii i ■ -
sia larg răspinditâ a un- i îm
barcări iminente în Angli.i tre
buie întărită". El s-a cran oo- 
nal însă dc ideea că va do: a 
mai intii zdrobi Uniunea Sovie
tică, in cadrul unei campanii 
fulgerătoare. Abia după 
cu .spatele liber". .Mi -. îo 
Reich' iși va îndrepta intr- ga 
forță militară împotriva Oc ’- 
dentului. Atunci, aviația și flo
ta dc război vor recolta si \ ‘.- 
toria asupra Angliei. Din ele 
44 grupuri aeriene, angai : eo 
zece luni in bătălia Angliei, 
Hitler nu a lăsat pc fro- 1 
occidental decit 4.

Deasupra Londrei continuau 
să plutească urmele sinistre, 
mirosul incendiilor și fumului, 
lăsate de bombardamentele bar
bare ale forțelor aeriene hitle
riste. Londra a fost cel mal 
greu lovită din toate orașe le 
Insulelor Britanice.

Dar capitala Marii Brit.mil 
eiștigase — grație lui II’: er 
— bătălia Angliei. O dală • u 
hotărirea Iui Hitler de a face 
cale întoarsă, pentru a se a- 
runca asupra Uniunii Soviet’,.?, 
umbra morții a părăsit Londra. 
.Luftwaffe", .Marele Reich" au 
pierdut bătălia Angliei — au 
pierdut-o eu succes...

Brit.mil
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Creșterea venitului

prinfr-un ritm susținut do a- 
rnmulftri putem rezolva marile 
probleme ale făuririi unei so- 
rietâți socialiste dezvolt ale : 
crearea unei puternice baze teh- 
nico-matcriale dc producție, u- 
tilizarea superioară n resurse
lor mntcriole si dc muncă, li
chidarea rămîncrii in urmă fa
ță dc țările cu economie avan
sată. asigurarea unui înalt nivel 
de bunăstare și civilizație pen
tru întreaga populație. De a- 
ceca. realizarea unei rate înal
te a acumulării, a unui nou și 
puternic avînt al economici, 
constituie una din orientările 
dc baza alo viitorului cincinal'.

Conform acestei teze. în uti
lizarea venitului național sc arc 
in vedere o repartizare rațio
nală pentru consum și acumu
lare. astfel incit o dală cu creș
terea nivelului do trai să se 
asigure resursele necesare dez
voltării în ritm susținut a eco
nomici. Din venitul național. 
28—30 la sută va fi destinat 
pentru acumulare și 70—72 la 
sută pentru consum. Pc această 
hază, investițiile centralizate din 
fondurile statului in noul cin
cinal vor însuma 420—435 mili
arde lei, coca ce este nproapc 
■cgiil cu întregul volum do in
vestiții din anii 1961—1970. Tn 
plus sc vor investi circa 50 
miliarde lei din veniturile pro
prii ale unităților cooperatiste 
și de stat.

Puls Mil
■ ♦ ■ din pag. 1

# din abatajul frontal de 
pc stratul 18 in care taie 
cărbunele cu ajutorul unei 
haveze. brigadierul Constan
tin Sirop cu ortacii săi au ex
tras peste plan, 402 tone de 
cărbune, pc seama creșterii 
vitezei de avansare a frontu
lui la 34 nil/lună și a randa
mentului pc abataj la 7.17 to
ne pc post față dc 5.40 to- 
ne/post planificat:
• cu cci 140 metri avan

sare realizați in abatajul ca
meră din „paprica", stratul 
5, minerii din brigada lui 
Cristian Pompei au stabilit, 
in iunie, o avansare-record 
pc mină Ia genul respec
tiv de abataje, ceea ce le-a 
permis să realizeze o produc
tivitate la front de 6,01 tone 
cărbune/post (cu 1 800 kg căr- 
bunc/post superioară celei 
planificate) și pe această ba
ză să depășească planul cu 
476 tone
• o avansare dc 112 metri 

pe lună a realizat in abata* 
jul cameră din stratul 13, blo
cul VII și brigada condusă 
de Martin Varga. Pe această 
cale randamentul în abataj a 
crescut cu 1.40 tone cărbu- 
ne/post peste cel planificat, 
iar planul brigăzii a fost de
pășit cu 228 tone;
• între brigăzile zonei a 

IlI-a cu avansări mari și-a
i înscris numele și cea de pre

gătiri condusă de Adalbert 
Bal in t care a săpat 82 mejri 
in galeria direcțională din 
stratul 13, blocul VII, de la 
orizontul 650. depășind astfel 
planul pe luna iunie cu 63 
ml și atingind un randament 
de 2.20 mc/posL

Cu realizări prestigioase în- 
timpină Congresul al X-lea 
al partidului și aniversarea e- 
libcrării patriei și colectivele 
brigăzilor miniere din zona a 
Il-a a minei Lupeni. Tn frun
tea întrecerii se situează fron- 
taliștii din brigada cunoscu
tului minor comunist Con
stantin Petre care se mențin" 
5n apropierea reali zări lor-re
cord obținute in aprilie pri
vind creșterea vitezelor de a- 
vansarc in abataj și a pro
ductivității muncii la extra
gerea cărbunelui. Astfel, vi
teza de înaintare a frontului 
obținută in luna trecută în 
abatajul 1 vest din stratul 3 
de Petre cu ortacii săi a fost 
de 40 metri (cu 2 ml peste 
cea planificată), productivita
tea muncii a atins 8,20 to- 
ne/post. iar sporul dc produc
ție realizat peste plan se ci
frează la 616 tone. Tn acest 
fel brigada a săltat la 3 239 de 
tone depășirea de plan obți
nută pe șase luni, ceea ce 
întrece angajamentul majorat 
(2 500 tone) luat pină la Con
gresul partidului și apropie 
colectivul brigăzii de înfăp
tuirea chiar a angajamentului 
pe Întregul an — 4 000 tone.

O avansare de 41 ml, o de
pășire a pianului pe iunie 
cu 352 tone cărbune și un 
randament de 7,50 tone căr
bune pc post au obținut și 
minerii din brigada lui Va- 
silc Caila. Ei au ridicat astfel 
mult ștacheta îndeplinirii an
gajamentului, avind un „plus" 
dc 3 911 tone peste plan, 
ceea ce depășește cu 911 to
ne angajamentul sporit (3 000 
tone) luat pină ia Congres. 
Doar mai puțin de 1 000 tone 
le mai rămin harnicilor fron- 
taliști ai brigăzii pină să ra
porteze îndeplinirea integrală 
chiar și a angajamentului 

(4 000 lene) pe întregul an 1

< Urmare din png I
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D i it cuprins
Ialnoastre socialiste — factor
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Dem SAR IRU

Ecouri la articolele publicate
de Co-

Decît niciodată, mai bine mai tîrziu

Exploatarea pentru
deschideri de mine noi
cu sediul în Petroșani, cartierul Aeroport

ANGAJEAZĂ URGENT

țct

(Si m ion 
Editura

piui altor colective miniere, care în aceleași sau aproape în ace
leași condiții privind lipsa de efective, îndeplinesc ritmic planul 
și angajamentele.

În
spre 
pro-

oprire forțată la miliție, 
mirosiseră pină aici, 

o scurtă perioadă de 
Prison a înapoiat lcnje-

cooperației meșteșugărești in ansamblul 
naționale.

Probleme economice"

Principalele eforturi dc 
vest iții vor fi orientate 
construirea de obiective 
ductivo. in vederea creșterii po
tențialului economic al țării. 
Din totalul investițiilor, 57—58 
la sută vor fi alocate indus
triei. îndeosebi ramurilor care 
trebuie să contribuie la lărgi
rea surselor dc materii prime, 
la dezvoltarea și modernizarea 
bazei tchnîco-matcrîalo a între
gii economii. Energetica, chi
mia. metalurgia și construcțiile 
de mașini vor primi aproxima
tiv trei pătrimi din investițiile 
industriale. Fonduri mai mari 
decît în actualul cincinal vor 
fi repartizate industriei ușoare 
și alimentare.

Pe baza acestor uriașe inves
tiții și a creșterii productivită
ții muncii, econohiia națională 
va cunoaște o serioasă dezvol
tare. Astfel, producția globală 
industrială va crește cu 50—57 
la sută, iar producția globală 
agricolă cu 28—31 la sută față 
dc media anilor 1966—1970.

La creșterea producției in
dustriale a țârii un aport spo
rit îl va aduce și industria ce
lui mai marc bazin carbonifer 
al țării — Valea Jiului. Se pre
vede ca în 1975 producția dc 
cărbune din Valea Jiului să a- 
jungă la 11.1 milioane tone, fa
ță dc 7.6 milioane tone in 1969.

Dezvoltarea economiei națio- 
salc va asigura sporirea veni
tului național cu 45—50 la sută, 
cu un ritm mediu anual de 
7,7—8,5 la sulă. Pc baza crește
rii venitului național se va 
mări și fondul dc consum. Par
tidul nostru acordă o atenție 
deosebită stabilirii unei propor
ții judicioase între veniturile 
individuale directe ale oameni
lor muncii provenite din repar
tiția după muncă și cele pro
venite din fondurile socialo. 
Astfel, în proiectul de Directi
ve sc prevede ca fondul de sa
larii să sporească cu 30—35 la 
sută. Pe ba2a creșterii salari
ilor și a altor măsuri cc se vor 
lua, in anul 1975 salariul real 
va înregistra un spor de 16—20 
Ta sută față de anul 1970. Ve
niturile reale ale țărănimii sc 
vor mări in aceeași perioadă 
cu 15—20 la sută.

In afara veniturilor directe, 
populația va beneficia do fon
duri importante ce vor fi alo-

cate dc la bugetul statului pen
tru învățămînt, activități < ul- 
lural-artistice, ocrotirea sănătă
ți), alocația pentru copii, asiș
ti ață socială. Vor fl luate mă
suri și pentru majorarea pen
siilor mici. .

Creșterea veniturilor popu
lației va necesita intensifica
rea vihzărilor de mărfuri prin 
comerțul socialist. în anii 1971 — 
1975. cu 30—35 la sută. Creș
terile din 1975 față do 1970. in 
procente, la vânzările către 
populație la produsele de bază 
pentru alimentație, îmbrăcămin
te și încălțăminte, vor repre
zenta t la carne și preparate din 
carne — 20—25, lapte — 50—55, 
unt — -10—15, zahăr — 17—21, 
încălțăminte — 15—20 etc,

Tn Valea Jiului sc prevede 
ca in 1975 produsele alimen
tare cc vor fi desfăcute popu
lației sâ atingă valoarea de 
378 000 000 Ici față dc peste 
69 000 000 lei cit este prevăzut 
pentru anul acesta. Desfacerea 
unor produse alimentare cu o 
valoare nutritivă ridicată va 
ajunge in 1975 la următoarele 
cantități: carne — 2 300 tone, 
brînzeturi — 500 tone, zahăr — 
2 550 tone etc.

Tn cincinalul viitor vor fi pu
se la dispoziția populației și 
cantități mai mari dc bunuri de 
folosință îndelungată, ca : tele
vizoare, aparate dc radio, fri
gidere, mobilă etc. Numai te
levizoare și aparate dc radio 
vor fi desfăcute in această pe
rioadă intre 3 500 000—3 800 000 
bucăți.

Tn ansamblul măsurilor de ri
dicare a nivelului dc trai, o 
preocupare principală o va con
stitui. și în viitor. îmbunătăți
rea condițiilor do locuit. Tn pe
rioada 1971—1975 se va con
strui și da în folosință un nu
măr dc cca. 500 000 do apar
tamente. din care cel puțin ju
mătate vor fi locuințe proprie
tate personală.

Sectorul sănătății va fi extins 
și dotat cu noi unități sanita
re. aparatură medicală de in
vestigație și tratament, iar baza 
materială a culturii va fi lărgi
tă în mod substanțial.

Tn nou] cincinal va fi in con
tinuare dezvoltat și modernizat 
învățămintul dc toate gradele. 
Trebuie subliniată măsura în
semnată de generalizare a în- 
vățămîntului obligatoriu dc 10 
ani.

Numai prin munca susținută 
a tuturor cetățenilor patriei 
noastre se va putea asigura 
creșterea venitului național sta
bilită în proiectul do Directive 
și, pc această bază, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
populației.

făurari
Ne despărțim dc tinerelul ca- 

re-și reia lucrul 'întrerupt. In 
drum spre stația dc autobuz, 
Crlslca Răcaru, secretarul Comi
tetului U.T.C. Vulcan ne amin
tește dc baza sportivă caro sc va 
amenaja lingă parc, de cci 40 dc 
tineri dc la mina Vulcan și 20 
dc la preparația Cnrocșli, care, 
vor veni după-amiază (n. n. Se 
așteaptă o mobilizare mai se
rioasă din partea organizației 
U.T.C. de la exploatare), dc alte 
și alic lucrări pc care vor tre
bui să ic ducă la biin 
In viitor.

In fiecare zi 100 do „mlădilc" 
ale \ aleanului își construiesc 
parcul lor. M i inc semințele dc 
flori și iarbă vor încolți la pi
cioarele unui oraș mai frumos 
cu o grădină...

In centrul parcului fîntina ar
teziană iși va țlșni spre cer e- 
xuberanța apelor... Metamorfoza 
însuflețirii, a muncii năvalnice 
de azi.

Persoanele pe care 1» 
aminti mai jos,' au comis fap
te 
de 
tie 
că
Și
plata meritată. Cine-s

demne dc atenție. Domne 
atenția organelor de mili- 
și judecătorești. Și. pentru 
fiecare faptă o răsplătită, 
faptele lor au primit răs- 

’ ’ „eroii"?

I’oliaru Vasile. In 3 iunie 
a.c, se plimba, „în interes de 
serviciu", prin, stația țC.F.R. 
Petroșani. Văzîndu-1 pc Gheor- 
ghe Andraș că doarme dus, 
i-a venit o idee : să-l dcscalțe. 
I-a scos frumos pantofii, cu 
grijă să nu-i strice somnul, și 
a luat-o la picior. Dar n-a a- 
juns departe. Organele de mi
liție l-au... încălțat pe Poharu. 
Cu alți pantofi, firește.

I'odor Frișca. A venit de la 
Vulcan la Petroșani să târgu
iască ceva. Și-a „tîrguit" de la 
C. Ghizcla, fără ca aceasta să 
știe, o sacoșă cu lenjerie de 
copii și 2 200 lei. Mulțumită de 
„cumpărături", Prisca a plecat 
spre casă. In drumul ei a fă
cut o
Banii 
După 
timp, 
ria de copii și a primit gra
tuit alta de om marc... Mare 
hoț,..

A apărut nr. 6 din 1969 al revistei

DUMINICA 6 IULIE

8.30 De strajă patriei.
9.00 Matineu duminical pen

tru copii. La șase pași 
dc o excursie — cmisiu 
ne-concurs Participă 
(xhipelo reprezentative 
ale școlilor din județele 
Ialomița și Maramureș. 
Șah ! marelui maestru 
(II).
Film serial : ..Fiul mă
rii".

IG.'.IO Ora salului.
12,00 Concert simfonic.
12.45 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.00 Realitatea ilustrată TV 

— omisiune magazin.
18,10 Roman — foileton. 

„Povestea unei fenu i“ 
(II).

19.00 Cu ansamblul artistic 
U.T.C. in țară și P' ste 
hotare.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologi-'.

19.45 Reportaj — anchetă. 
Chemarea șantierelor. 
Studenții la muncă pa
triotică.

20.15 Seară de trăim TV. 
„Idioata" dc Marcel 
Achard.

22.25 Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic.

22,40 Publicitate.
22.45 Muzică ușoară româ

nească.
23.15 Telesport.
23.30 închiderea emisiunii.— Mă cam ici peste -picior, 

dragă murllorule. Să știi însâ 
că așa c. Dacă voi cei cc bc- 
neiiciați dc mine, ați privi un 
pic mai departe, ați vedea i- 
magini din 1 001 de nopți. Ați 
vedea cabanele cocoțate pe 
virfuri dc munte, aer curat — 
flori — unde cei care știu să 

aprecieze se distrează în- 
Ir-adevăr. Și-apoi teatru, con
certe, filme... Cite n-ar putea 
tfedea tinerelul de ziua mea ?

— Iubita mea zi a șaptea, 
om izbucnit cu euforic. Ai 
dreptate. Dar vezi tu, mulți 
dintre noi nu știm cc să fa
cem cu line. Preferăm să ne 
plictisim acasă la televizor, ori 
să batem rcstanranlele și ca
fenelele.

— Invățați să mă folosiți, 
spuse duminica. O să vedeți 
pile pute/i face in cele 24 dc 
..pre ale mele. Ore albe pe ca- 
hic aștept să Ic umpleți cu 
ibiicu^ile voastre. Și acum, la 
Revedere. E prima oră a mea. 
[•Plec.. 3
f — și/o.l am strigat după ea, 
nu mă părăsi.

— Eu? a z'imbil duminica. 
Voi mă părăsiți fiindcă nu 
știți să vă folosifi timpul li
ber. I.uați exemplu de la cei 
cate mă știu iolosi și n-am să 
vă părăsesc.

...Si așa am început s-o iu
besc. mai mult pe iubita mea 
a șaptea.

Și totuși cînd și-o va recîștiga ?
La ancheta „Mina Vulcan și-a pierdut cadența. Cum și-o ia 

recîștiga publicată în ziarul nostru, unde au fost semnalate o 
seamă de aspecte negative, de deficiențe care au influențat activi
tatea normală a minei, conducerea Centralei cărbunelui Petroșani 
ne-a dat următorul răspuns :

VASILE RAUSSER
Dinamismul economiei 
dezvoltării întregii societăți.

OCTAVIAN GROZA
O nouă treaptă in electrificarea țării.

Dr. BUJOR ALMAȘAN
Perspective de extindere a bazei de materii prime 
miniere.

ANDREI PACURARU
Construcțiile de locuințe — parte integrantă a pro
gramului dc creștere a bunăstării poporului.

M. MANESCU
Considerațiuni privind esența și funcțiile banilpr în 
economia
ALEXE 
Funcțiile 
economiei

GH. ȘICLOVAN .și Dr. R. KATZ
Perfecționarea regimului reparațiilor capitale.

Dr. 1VANCIU N1COLAE VALEANU 
DEZBATERI

Nicolae Bălcescu — luptător înflăcărat pentru pro
gresul economic și social.
Mobilitate, operativitate și simț de răspundere in 
prevenirea și valorificarea stocurilor șupranormative. 
Anchetă economică realizată de revista „Probleme 
economice".
Planificarea și modelarea prețurilor. Dezbatere Jjtiin; 
țifică organizată de catedrele dc economie politică și 
conducerea planificată a economiei naționale din 
Academia de studii economice și de revista „Probleme 
economice".
Folosirea rațională a forței de muncă. Dezbatere știin
țifică organizată de revista «Probleme economice* și 
de Facultatea de studii economice a Universității 
din Timișoara.
Probleme actuale privind economia țărilor in curs 
de dezvoltare. Dezbatere științifică organizată de 
Facultatea- de economie a Academici de științe social- 
polilice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. 
în colaborare cu Direcția dc studii din Ministerul 
Comerțului Exterior și Institutul pentru studii rea 
conjuncturii economice internaționale.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE
I. BAȚI

O remarcabilă lucrare privind ritmul creșterii econo
mice (Emilian Dobrescu i Ritmul creșterii economice. 
Editura Politică, 1968)

TEODOR BRATEȘ
Sinteză a problematicii unei teme pasionante 
Puni : Unitatea socialistă a poporului român. 
Academiei. 1968).

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
Din partea: Direcției propagandei din Camera 

merț a Republicii Socialiste România, Combinatul de îngră
șăminte chimice Tr. Măgurele, Combinatul dc celuloză și 
hîrtie Brăila.

I 
I

radio

„Activitatea minei a fost a- 
nalizată la timpul său (luna 
martie) și de un colectiv de 
specialiști din cadrul fostului 
C.C.V.J-. ajungind la concluzii 
similare celor relatate în arti
colul menționat.

In baza analizei făcute, au 
fost stabilite o serie de mă
suri. menite să ducă la îmbu
nătățirea activității minei. Da
torită măsurilor luate, E. M. 
Vulcan, în cursul lunii apri
lie, a reușit să îndeplinească 
și să depășească planul de pro
ducție.

Totuși activitatea exploatării 
în continuare demonstrează că 
mai există carențe, legate în 
mod special de organizarea 
muncii, folosirea efectivelor e- 
xistente și disciplina în muncă.

Aceste aspecte negative au 
fost analizate in Comitetul de

dirccție al exploatării și se ac
ționează pentru eliminarea lor 
pe baza măsurilor stabilite.

Conducerea centralei a luat 
măsuri pentru rezolvarea pro
blemelor arătate în articolul cu 
privire la dotarea cu utilaje și 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
unele materiale și piese de 
schimb.

Ținînd seamă că în activita
tea minei mai există unele de
ficiențe, conducerea Centralei 
urmărește îndeaproape prin per
soanele repartizate în acest 
scop, punerea în aplicare a tu
turor măsurilor stabilite, in ve
derea realizării ritmice a indi
catorilor de plan de către E. M. 
Vulcan".

Ing. I. Kormoczky 
inginer șef 

Ing. E. Mogyoroși 
serviciu dispecer-producție

N. IL ConstaUm că deși specialiștii Centralei și-au spus cu- 
vintui privind îmbunătățirea activității minei Vulcan, deși au fost 
luate o seamă întreagă de măsuri, totuși E. M. Vulcan bate încă 
pasul pe loc in ce privește îndeplinirea sarcinilor de plan. în
seamnă că dincolo de cauzele obiective — lipsa de efectiv — se 
ascund alte deficiențe care n-au fost încă înlăturate. In acest sens 
considerăm că a sosit momentul ca mina Vulcan să urmeze exem-

> Urmare din paq. 1

Printre cactuși zboară păsări de un negru-brun, nu prea mari, 
care, datorită Iui Darwin, au ajuns celebre. Studiindu-le, ol a 
întrezărit legea sa cu privire la evoluția speciilor. Iată o pasăre 
care cu ciocul său lung și ascuțit scoate insecte din crăpăturile 
trunchiurilor de copaci. 6 altă pasăre smulge o țeapă marc de 
cactus și, mînuind-o ca pe o furculiță, scoate insectele de sub 
scoarță. O a treia pasăre are ciocul ca o daltă. Aici trăiește pasă- 
rea-vampir. fără îndoială, unică în lume. Insulele Galapagos își 
merită pc bună dreptate porecla de ..laborator viu al evoluției".

In afară de păsări, locuitorii cei mai ciudați ai acestor insule 
sini, fără îndoială iguanele și broaștele țestoase uriașe. Iguana 
este o adevărată «fosilă vie' și pe drept cuvînt s-ar putea spune 
că c-ste contemporană cu preistoricii dinozauri.

Arhipelagul Galapagos este singurul loc din lume unde s-au 
păstrat aceste reptile diforme, dar inofensive. La San Cristobal, 
insula cea mai populată, ele nu sînt numeroase. Iguanele trăiesc 
mai ales în insulele Isabela și Santa Cruz, decretate „rezervații 
naturale*. Tn ce privește broaștele țestoase gigantice, ele s-au păs
trat și în Insulele Seychelles.

Pădurea de cactuși uriași, cu exemplare groase dc 5(j cin în 
diametru și cu ramurile turtite, acoperite cu țepi. Pe măsură ce 
urcă panta lină a vulcanului, tufișul devine tot mai de nepătruns. 
Cel care se încumetă să treacă pe acolo trebuie să sc oprească 
mereu ca să-și scoată zecile de țepi ce-i pătrund in piele la cel 
mai mic gest imprudent. Uneori drumul trebuie croit cu toporul. 
Din loc in loc se văd niște poteci săpate în baza't dar nu de 
mina omului, ci de broaștele țestoase. In fiecare :,n ’ eie pornesc 
]>e acest drum să se adape. Chinuite de sete, ele aleargă legă- 
nindu-sc cu girul întins, străbătind pină la 7 1'^ pe zje ’itepe- 
zindu-se la o băltoacă de apă dc ploaie sau spre un jZvor foarte 
mnnâPC “'Ci' brOa5"'le bK,u’ mult' punea dc HneS

hrr T.rfCUilOri- de balenc ” pirații '.tiau acest lucru ucideau 
broaștele man ți greoa.e, pentru a pune., cu apă pDla-

In sfirșit am primit și din partea E. M. Petrila răspuns Ta 
ancheta noastră „Cursurile fără frecvență la școlile generale din 
Valea Jiului, în pragul bilanțului de sfîrșit de an" in care relatam 
situația necorespunzătoare a desfășurării acțiunii de completare 
a studiilor generale prin cursurile fără frecvență. Dar să relatăm 
răspunsul primit:
„In lumina materialului pu

blicat am analizat situația par
ticipării salariaților minei noas
tre la cursurile fără frecvență 
ale școlii generale și ne însu
șim criticile aduse, întrucît ase
menea deficiențe s-au semnalat 
și la noi.

Dintre angajații unității noas
tre, un număr de 44 elevi, din 
163, nu s-au prezentat la exa
menele din prima sesiune. La 
a Il-a sesiune, încă 9 munci
tori elevi au absentat de la 
examene, motivînd aceasta prin 
nepregătirc.

Colectivul format în scopul 
urmăririi și îndrumării cursanți- 
lor înscriși la fără frecvență a 
luat legătura cu conducerea

școlii generale pentru cunoaș
terea situației prezenței la exa
menele ținute în ambele se
siuni. Rămîne ca sarcină ca în 
viitorul an școlar colectivul să 
se preocupe mai organizat dc 
sarcina cc-i stă în față pentru 
ca salariații minei înscriși să 
urmeze cursurile fără frecvență 
în vederea completării studiilor 
generale".

Ing. Ghcorghe Giuclea, 
director

Chcre^heș Ioan, 
secretardl comitetului de partid 

Gheorghc Giurgiu, 
președintele comitetului sindical 

loan Stroia, 
secretarul comitetului U.T.C.

N.R. Răspunsul citat vorbește cu destulă convingere despre 
modul in care comitetul de partid, conducerea minei, comitetul 
sindicatului și al U.T.C. se vor preocupa, vor sprijini in viitorul 
an școlar acțiunea dc completare a studiilor generale de către cît 
mai mulți salariați. Lucru firesc de altfel, dacă ținem seama că 
progresul tehnic, modernizarea procesului de producție sînt indi
solubil legate de o pregătire profesională cît mai consistentă și 
care, fără absolvirea școlii generale nu se poate realiza.

bilă. Carnea lor fiind comestibilă și animalele puțind trăi pină la 
un an fără să mănînce nici să bea, broaștele țestoase erau ambar- 
cate cu sutele in expediții. Insularii afirmă că ele sînt complet 
surde. Se pare că este adevărat. Dar dc îndată cc intri în cîmpul 
lor vizual, emit un șuerat și se întind la pămînt, ascunzindu-și 
capul și picioarele.

Pe pantele sud-estice ale vulcanilor, undo suflă vinluri satu
rate cu umiditate, vegetația este mai bogată. Aici sc intilncsc 
adeseori păduri neobișnuite pentru noi — o abundență dc plante

agățătoare. Tn apropierea lagunelor cresc numeroși manglicri. 
Aceste oaze verzi contrastează in mod ciudat cu peisajul versan- 
ților nordici, pleșuvi, din lavă stearpă, cu rari cactuși uscați. O 
descriere neîntrecută a acestor insule aparține scriitorului ame
rican Herman Melville, care a trăit acolo 40 dc ani din secolul 
trecut: «...situate chiar pe Ecuator, ele nu cunosc nici primăvara, 
nici toamna; trecute o dată prin botezul focului, forțele distruc
tive nu mai au nici o putere asupra lor... Aici viața nu este bo
gată in ce privește formele și parc că se tîrăște pe pămînt; nu se 
aud nici voci omenești, nici strigăte de animale; unica „voce vie* 
pe aceste meleaguri este șueratul". Aceluiași autor ii aparține 
denumirea Arhipelagului — «Insulele Fermecate"...

In spatele unui tufiș se întinde o plajă cu nisip fin. pe care 
se văd găuri făcute de crabi și urme de cormorani. Iată o iguană, 
șopirlă marină preistorică, care a supraviețuit pînă în zilele noas
tre. Este marc, destul de stingacc pe pămînt, dar sprintenă in apă. 
Ea ajunge pină la 1,50 m lungime. Cu toată înfățișarea ei dc ame
țitoare e absolut inofensivă. înoată răsucindu-se și agitîndu-și

Centrala cărbuneluiPetroșani

<• muncitori necalificați pentru suprafață
• 1 tehnician II pentru devize
• 1 magazioner principal pentru incinta 

Bărbăteni
Solicitantii se vor adresa la serviciul perso- 

al exploatării, zilnic între orele 7—8.

I
I

*
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LUNI 7 IULIE 
PROGRAMUL I :

5,03—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Re
vista literară radio; 10,05 Mu
zică; 10.10 Curs dc limba en
gleză; 10,30 Corul Universită
ții București; 10,45 Muzică 
populară: 11.05 Dansuri din 
opere; 12,00 Melodii do Radu 
Zaharescu și Enrico Fan- 
ciotti; 12,15 Arii din opere; 
12^0 Intîlnirc cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană: 1' 
Cîntă Ionel Miron; 13,35 For
mația Hor ia Ropcea; P.."0 
Melodii interpretate de Ana 
Gherman; 14,00 Muzică popu
lară; 14,10 Dc ce ? De unde ? 
De cînd ?; 14.25 Muzică; 15.00 
Soliști și formații artistice dc 
amatori; 15.30 Compozitorul 
săptămînii: 16,00 Radiojurnal:
16.20 Cintâ Anca Agemolu; 
16.30 Bilanțul marilor reali
zări; 16,50 Cintccul săptămî
nii: 17.05 Antena tineretu
lui; 17.30 Concert de muzică 
populară: 18.03 Melodii dis
tractive: 18,10 Universitatea 
radio: 13,30 Varietăți muzi
cale: 19,00 Gazeta radio: 20,05 
Tableta de scară: 20,10 Intcr- 
preți celebri; 20,30 Eminescia
na; 20,35 Premiera : „Spanio
lii în Danemarca" dc Prosper 
Merimee; 21.41 Muzică ușoa
ră: 22.00 Radiojurnal; 22,20 
Șirag de melodii; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Parada 
ritmurilor; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,10 Tinerețea cintă: 6,45 

Cintece și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 7.30 
Muzică ușoară; 7,45 Cu cin
tccul și jocul pe plaiurile ță
rii; 6,10 Tot înainte; 9,00 Jo
curi populare; 9,30 Piese co
rale de Sabin Drăgoi; 10.30 
Expediție pionierească; 11,15 
Din folclorul muzical al po
poarelor; 11,30 Rampa; 12,03 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 
Melodii din filme; 12,45 Con
cert de prînz; 13,30 Soliști dc 
muzică populară: 14,03 Muzi
că instrumentală; 14,10 Me
lodii populare; 14,30 Muzică 
ușoară: 15,00 De toate pentru 
toți; 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Orașele țării și muzica — Tg. 
Mureș; 16,55 Sfatul medicu
lui: 17.40 Ora specialistului; 
18.00 O melodie pe adresa 
dv. : 18,50 Jocuri din Vran- 
cea : 19.00 Cintece patriotice;
19.20 Programul partidului — 
programul nostru; 19,40 Arii 
din operete: 19,50 Noapte bu
nă. copii!; 19,55 Muzică popu
lară cerută dc ascultători: 
21,05 Muzică ușoară; 21,35 Din 
tezaurul nostru folcloric: 
22,40 Amintiri, amintiri — 
muzică ușoară.

Bl LETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5.00; 6.00:
10.00; 11,00; 17,00; 18,00;
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 11,00; 
21,00: 23,00: 0,55.

coada lungă. Sc scufundă aproape de mal, în căutarea hranei 
— alge. Către seară, iguanclc se adună in general in grupuri, 
petrecindu-si noaptea lingă pietrele încălzite de soarele tropical, 
înghesuite unele in altele. Ziua, cind soarele începe să dogorească, 
iguanele sc refugiază in apă. Au numeroși dușmani: in apă re
chinii, pe uscat — șerpii uriași care le înghit puii întregi. De 
aceea, iguanele își veghează cu grijă familia destul de numeroa
să Două iguane mari se instalează la postul de observație — pe 
două blocuri înalte de bazalt. Jos aleargă pun. nu mai mari de 
o palmă. Prin intervenții rapide, părinții îi rețin in centrul plat
formei. La cea mai mică primejdie, adulții își fixeaza privirile. 
Își agită gușa și își ridică capul. Apoi se ascund sub piatra cea 
mai apropiată. Dar și puii dispar imediat. Doar codițele li se mai 
zăresc de sub pietre. Dacă cineva încearcă să le apuce >i sa 
tragă afară, nu reușește. Micile șopîrle se cramponează puternic 
cu ghiarele lor ascuțite dc suprafața poroasă a lavei și este foaite 
greu să le desprinzi. Unii navigatori povesteau că la tropicele 
șud-americane mîncărurile preparate din carne de iguana sau alte 
șopîrle sînt extrem de gustoase. Astăzi însă chiar și cei r 
prejudecăți în această privință nu se pot delecta cu carne de 
iguană, animalele fiind ocrotite de lege.

Una din insulele arhipelagului poartă numele lui Darwin. Tn 
i insula Genovesa există un golf Darwin, constituit din craterul 

stins al unui vulcan. Și în 1964, la Santa Cruz, in Academy Ba\
'• a luat ființă sub auspiciile U.N.E.S.C.O. o stațiune biologică inter

națională. Insulele Galapagos au fost și ele proclamate de guver
nul ecuadorian rezervație națională. Această măsură era necesară, 
«'ăci fauna arhipelagului suferise mult de pc urma incursiunilor 
barbare ale omului.

Astăzi insulele sînt vizitate nu numai de oameni de știință, 
ei și de turiști. Pc insula Baltra există un mic aeroport, con
struit în timpul războiului de americani. El a început să fie re
construit pentru a putea primi avioane turistice. Sub cerul ecua
torial îi întâmpină o climă temperată, odihnă, singurătate și o 
natură fantastică.

filmeCSUEKEKK»»»
LUNI 7 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : La dolce \ ila, seriile 
I și II; Republica : Pentru 
încă puțini dolari; PETRILA : 
Virstele omului; LONEA — 
Minerul : Aventurile lui Tom 
Sawyer; .ANI NO ASA : Expre
sul colonelului Von Ryan; 
VULCAN : O fată ciudată; 
LUPENI — Muncitoresc: 
Hiroșuna, dragostea mea; 
Cultural : Noaptea < fueulă 
pentru a visa; PAROȘENT J 
Vin cicliștii; URTCANI ; Sa
muraiul.

Stația meteorologică din 
Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 26 grade la Pe
troșani și plus 17 grade la 
Paring.

Pentru următoarele 24 «Ic 
ore: Vremea se menține fru
moasă și călduroasă. Cerul 
va fi mai mult senin.



STEAGUL ROȘU

1//AM INTERNAȚIONALĂ

JAl ONIA. La Tokyo a avut loc o marc demonstrație la care au participat sute de mii 
de persoane. împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, a Tratatului de Securitate ja- 
pono-american și pentru retrocedarea Okinawei.

In foto : Demonstranți cu slogane in fața clădirii Dietei din Tokyo.

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive
ale forțelor patriotice

SAIGON 5 (Agerpres). — 
Forțele patriotice sud-vietna- 
meze au lansat In noaptea de 
vineri spre simbătă șapte ac
țiuni ofensive asupra unor o- 
bicotivc militare americane și 
saigoneze. Dintre acestea reți
ne atenția bombardamentul cu 
mortiere efectuat asupra pozi
țiilor unei unități de infante - 
ric americană, amplasată in 
apropiere de Piei Ku. in re
giunea Platourilor înalte.

Un purtător de cuvin! al co
mandamentului american de la 
Saigon a anunțat simbătă di
mineața că nouă soldați ame
ricani au fost uciși și alți 19 
răniți in cursul unei lupte care 
s-a desfășurat la Xuan Loc 
(40 de kilometri do Saigon). 
Bombardierele americane ,.B- 
52" au lansat in cadrul a patru 
„ieșiri" 800 de lone dc bombe 
asupra provinciilor Binh Long 
și Phuoc Long,

adresat poporului american

„Ziua României
la tirgul 

internațional 
din Kinshasa

ii

Sesiunea Comisiei mixte La Seul continuă

sovieto-franceze de colaborare demonstrațiile
® 114 studenți au fost 
arestați, iar 64 răniți

PARIS 5 (Agerpres). — între 
1 .și 4 iulie, la Paris a avut 
loc cea de-a 6-a sesiune a Co
misiei mixte sovieto-franceze 
de colaborare tehnico-științifică 
și economică, creată in confor
mitate cu acordul din 30 iunie 
1966. Au fost examinate pro
bleme concrete ale dezvoltării 
colaborării tehnico-științifice și 
economice intre cele două țări. 
După cum anunță TASS, s-a 
ajuns la un acord in toate pro
blemele examinate.

Comisia a constatat că cola
borarea dintre cele două părți 
a continuat să sc dezvolte in 
domeniile economiei, comerțu
lui, științei și tehnicii. în do
meniile colaborării economice, 
semnarea la 26 mai 1969 a a- 
cordului privind colaborarea e- 
conomico-eomercială intre cele

două țări pe perioada 1970— 
1974 a constituit un eveniment 
important. Potrivit acestui a- 
cord, schimbul dc mărfuri din
tre U.RS.S. și Franța va spori 
de două ori.

Cele două părți și-au expri
mat intenția de a extinde co
laborarea rodnică tehnico-știin- 
țifică și economică intre U.R.S.S. 
și Franța.

SEUL 5. (Agerpres). — Gu
vernul sud-corecan a hotărit 
vineri suspendarea cursurilor 
la Universitatea Coreei de sud 
și la Universitatea națională 
din Seul, intr-un efort de a 
împiedica continuarea puterni
celor demonstrații împotriva 
planurilor de revizuire a con
stituției. In cursul zilei, mii de 
studenți și polițiști s-au ciocnit 
pe străzile capitalei sud-coree- 
ne, în a șaptea zi consecutivă 
de demonstrații. 114 studenți 
au fost arestați, iar 64 au fost 
răniți.

SAIGON 5 (Agerpres). 
Președintele Prezidiului 
al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. 
Nguyen Huu Tho. 
vineri un mesaj de felicitare 
poporului american cu IScazia 
Zilei naționale a S.U.A. în 
mesaj se exprimă mulțumiri 
tuturor oamenilor iubitori de 
pace din Statele Unite cârc’aU 
luat parte la acțiuni in spri
jinul cauzei juste a poporului 
vietnamez. De asemenea, in 
mesaj se exprimă convingerea 
că poporul american, împreună 
cu întreaga populație a Viet
namului de sud și cu toate po
poarele iubitoare de pace din 
lume, va continua lupta pentru 
a determina guvernul Statelor 
Unite să înceteze războiul din 
Vietnam, să-și retragă trupele 
de pe teritoriul Vietnamului de

a

c.c.

adresat
licitan 
bcazi.

Noi incidente
în Malayezia

„Jeune fifrique"

A încerca să tratezi conflic
tul nigerian iără a-l situa în 
contextul flagelului care ră
vășește astăzi aproape întrea
ga Africă ar fi oare un mod 
realist de a privi lucrurile ? 
Căci dacă conilictul există, 
nu-și are el multe din rădăcini 
în ancestralele dispute etnice? 
Sudanul, Camerunul, Kenya, 
Congoul n-au și ele aceleași 
probleme ? Din punct de ve
dere etnic, războiul din Ni
geria se răsirînge asupra mul
tor grupări tribale aparținînd 
unor populații ce depășesc

frontierele politice ale fării. 
Yorubas din Dahomey sini 
rude și prieteni cu cei din Ni
geria, angajați în conflict. 
Aceeași situație pentru haussa 
din Niger, haussa din Nige
ria septentrională. Aceeași si
tuație pentru triburile ful be 
din Camerun și Kanuris din 
Ciad, două grupuri etnice ca
re au însemnate afinități tri
bale cu secțiuni importante 
ale populației nigerienc.

Asemenea fapie subliniază 
profundele implicafii africane 
ale conflictului nigerian.

Aceasta explică în mare mă
sură prudenfa cu care șefii de 
state africane abordează pro
blema situației din Nigeria. 
In timp ce majoritatea lideri
lor africani se arată 
de dornici să vadă 
problemă rezolvată 
mod sau altul, ei se
pă în egală măsură de conse
cințele pe care forma de so
luționare ar pulea-o avea a- 
supra continentului și. impli
cit. asupra tării respective. In 
esenfa. ei au lăsat să se înțe
leagă că rezolvarea situației 
din Nigeria ar trebui să ga
ranteze iboșilor securitatea 
dar Iară ca aceasta să ser
vească de exemplu sau să în
curajeze alte tendinfe secesi
oniste ce ar putea să apară 
in interiorul continentului a- 
iricart.

extrem 
această 
înfr-un 

preocu-

Vizita premierului H. Wilson
în Suedia

STOCKHOLM 5 (Agerpres). 
— La Stockholm s-a anunțat 
că vineri, in prima zi a vizitei 
oficiale făcute in Suedia de 
primul ministru al Marii Bri
tanii. Harold 
examinat cu 
suedez. Tage 
dc probleme 
printre care 
rare a Angliei la Piața comu
nă. războiul civil din Nigeria 
și planurile in vederea organi
zării unei conferințe cu privi
re la securitatea europeană. 
Convorbirile dintre cei doi oa
meni de stat au avut loc la 
baza aeriană Acngclholm, uni 
a aterizat avionul in care a

Wilson, acesta a 
primul ministru 

Erlander. o scrie 
internaționale, 

eventuala ade-

sosit Wilson în Suedia și la 
Sofiero.

Duminică și luni premierul 
britanic se va intîlni cu o se
rie de fruntași politici socia
liști din diferite țări, printre 
care primul ministru finlandez, 
Mauno Koivisto, ministrul vest- 
german al afacerilor externe, 
Willy Brandt, și alți lideri so- 
cial-democrați din țările scan
dinave. Se așteaptă ca Willy 
Brandt să-l informeze pe Wil
son despre convorbirile avute 
la Paris cu ministrul de ex
terne al Franței, Maurice Schu
mann. cu privire la problema 
aderării Marii Britanii la Pia
ța comună.

KUALA LUMPUR 5 (Ager
pres). — La Kuala Lumpur .sra 
anunțat că noi ciocniri opunând 
grupuri etnice diferite s-au pro
dus în localitatea Bagan Datok, 
situată la aproximativ 200 km 
nord de capitală. în cursul in
cidentelor, șase persoane au fost 
ucise.

Săptămîna care a trecut a fost 
marcată de o reluare sporadi
că a tulburărilor, în ciuda mă
surilor de securitate luate de 
autorități. Au fost înregistrate 
ciocniri atît la Kuala. Lumpur 
cit și in statele Selcngor, Pe
rak și Malacca. 20 de persba- 
nc și-au pierdut viața în țaceas^ 
tă perioadă.

Potrivit datelor oficiale, de 
la 13 mai, data la caro au în
ceput incidentele rasiale, 200' de 
persoane au fost ucise , și a- 
proximativ 8 000 arestate.

I

sud, dind astfel posibilitatea 
populației vietnameze să-și ho
tărască singură soarta.

O
SAIGON 5 (Agerpres). — Un 

elicopter american de recunoaș
tere a fost doborît vineri in 
apropierea localității Tra Bong, 
s-a anunțat la Saigon. Totalul 
elicopterelor pierdute de S.U.A. 
deasupra teritoriului sud-viet- 
namez a atins cifra de 1 219 a- 
parate.

KINSHASA 5 (Agerpres). — 
în cadrul tîrgului internațional 
de la Kinshasa a fost organi
zată la 4 iulie Ziua României. 
Cu această ocazie, pe esplana
da de onoare a tîrgului inter
național a fost ridicat pavilio
nul național al țării noastre și 
intonat imnul de stat român.

Comisarul general al tîrgului 
de la Kinshasa, Thomas Tumba, 
împreună cu celelalte persona
lități congoleze participante la 
solemnitate, însoțiți dc amba
sadorul României, Alexandru 
Tujon, au vizitat apoi pavilionul 
nostru. Totodată, in cadrul ..Zi
lei României" la tirgul interna
țional de la Kinshasa, ambasa
dorul român a oferit un coc
teil la care au participat, prin
tre alții, ministrul lucrărilor 
publice al Republicii Democra
tice Congo. Alphonse Ilunga, 
și alte înalte oficialități gu
vernamentale, comisarul gene
ral al tîrgului și președintele 
Camerei de comerț congoleze, 
Thomas Tumba, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la Kinshasa, oameni.de afaceri, 
reprezentanți ai presei și ai 
radiotelcviziunii naționale con
goleze etc.

Seara, in incinta tîrgului au 
fost prezentate filme documen
tare românești, iar televiziunea 
congoleză a transmis aspecte 
alo pavilionului României.

întreaga manifestare s-a bu
curat de un deosebit succes.

unei scurte reuniuni, a hotărit 
să demisioneze. Primul minis
tru Mariano Rumor a prezen
tat demisia cabinetului său pre
ședintelui Italiei, Giuseppe Sn- 
ragat. După ce a acceptat-o. po
trivit uzanțelor, Saragat a cerut 
guvernului să rezolve proble
mele curente pină la formarea 
unui nou cabinet. Șeful statu
lui italian va începe consultări
le sale in vederea rezolvării 
actualei crize joi 10 iulie.

Guvernul de coaliție de cen- 
tru-stînga, avînd in frunte pe 
Mariano Rumor, a fost format

lui Democrat-creștin, ai Parti
dului Socialist Italian și de un 
reprezentant al Partidului Re
publican. Demisia guvernului 
italian este consecința directă 
a sciziunii Partidului Socialist 
Italian, consemnată vineri după 
trei zile de dezbateri furtunoa
se in cadrul Comitetului Cen
tral al P.S.I. Sciziunea a dat 
naștere unui nou partid «Parti
dul Socialist Unitar", care a an
trenat demisia miniștrilor soci
aliști și subsecretarilor do stat, 
proven iți din rindurile fostului 
Partid Social-democrat.

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 5 (Agerpres). — 

Un purtător dc cuvint al ar
matei israel ienc, relatează a- 
genția Router, a anunțat că o 
unitate de comando palestinia
nă a dinamitat simbătă dimi
neața doi slilpi dc înaltă ten
siune din rețeaua dc aprovi
zionare cu curent electric a 
portului Eilat. El a menționai 
că acțiunea de sabotaj a fost

O
CAIRO 5. (Agerpres) — In

tr-un comunicat difuzat la 
Cairo. Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei și-a asu
mat, menționează agenția Reu
ter. întreaga responsabilitate 
pentru avarierea rețelei dc a- 
provizionarc cu electricitate o 
orașului Eilat.

Conflictul dintre
Salvador și Honduras
• REUNIUNE A CONSILIULUI O.S.A. ♦ IN-
TÎLNIRE INTRE PREȘEDINȚII PARLAMEN
TELOR CELOR DOUĂ ȚĂRI

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Consiliul Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) s-a 
reunit vineri la Washington, 
pentru a examina conflictul 
dintre Salvador și Honduras. 
Ambele țări au adresat note 
Consiliului 05. A., în care 
s-au acuzat reciproc de „a- 
gresiunc", menționînd că spațiul 
lor aerian a fost violat joi de 
avioane aparținînd celeilalte 
țâri, iar trupele terestre au des
chis focul în zona de 
ră.

Relațiile diplomatice 
Salvador și Honduras 
rupte la 26 iunie.

Ambasadorul Republicii Sal
vador la O.S.A., Julio Rivera, 
a declarat că țara sa nu se o- 
pune unei intervenții din par
tea acestui organism interame- 
rican pentru aplanarea conflic
tului, dar consideră că ar tre-

bui să fie lăsat mai mult timp 
la .dispoziția guvernelor din 
Costa Rica, Guatemala și Ni
caragua care întreprind în pre
zent o acțiune dc mediere intre 
cele două țări .

frontie-

dintre 
au fost

CIUDAD DE GUATEMALA. 
5 (Agerpres). — Agenția Fran
ce Presse, citind surse guate
maleze, anunță ca, pentru pri
ma dată de la izbucnirea con
flictului dintre Honduras .și Sal
vador, președinții parlamentelor 
celor două țări s-au întîlnit la 
Ciudad de Guatemala, intr-o 
reuniune, la care au luat par
te și omologii lor din Guate
mala, Costa Rica și Nicaragua. 
Această reuniune are ca scop 
căutarea căilor de a se pune 
capăt conflictului dintre Hon
duras și Salvador.
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mare întreprindere de motoare pentru industria na- 
transport din R.P. Polonă este Fabrica Nowotko din

Cea mai 
țională și de . 
Varșovia — un complex format din uzine în continuă dezvoltare.

IN FOTO : Sala de asamblare a motoarelor.
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La Moscova s-au încheiat 

CONVORBIRILE DINTRE l 
NIUNEA SOVIETICA ȘI IRAK 
cu privire la dezvoltarea cola
borării economice și tehnice. 
La încheierea convorbirilor a 
fost semnat un acord în baza 
căruia U.R.S.S. va acorda asis
tență Irakului în dezvoltarea 
industriei petrolului. In comuni
catul dat publicității la înche
ierea vizitei se subliniază nă
zuința celor două părți de a 
depune in continuare eforturi 
în vederea dezvoltării continue 
a colaborării economice și teh
nice.

IURTI NI DEOSEBIT DE 
VIOLENTE s-au abătut asupra 
statului american Ohio, provo- 
cînd moartea a 7 persoane și 
rănirea altor 80. Vîntul a atins 
viteza de 160 kilometri pe oră. 
Peste 200 de ambarcațiuni, sur
prinse de furtună pe lacul ~ 
au fost răsturnate.

Erie.

ce 
pri-

In cursul întrevederilor 
au avut loc vineri între . 
mul ministru francez și dele
gația C.G.T. a reieșit că UNA 
DIN PROBLEMELE PRINCI
PALE REVENDICATE DE 
CLASA MUNCITOARE FRAN
CEZA ESTE SPORIREA SA
LARIILOR. După întrevedere. 
C.G.T. a dat publicității un 
comunicat în care reamintește 
punctele esențiale ale memo
riului prezentat și susținut in 
fața primului ministru : spori
rea salariilor și pensiilor; ga
rantarea puterii de cumpăra
re a salariaților ; suprimarea 
tuturor discriminărilor salaria
te. in special pentru tineret ; 
ușurarea fiscalității ; reducerea 
duratei de lucru săptămînală : 
abrogarea ordonanțelor privind 
securitatea socială; deplina fo
losire a brațelor de muncă ; îm
bunătățirea calificării profesio
nale și respectarea drepturilor 
sindicale.

it ECHIPA de medici 
CHIRURGI ELVEȚIENI A 
REUȘIT „SA SUDEZE" BRA
ȚELE UNUI MUNCITOR care 
au fost secționate în urma u- 
nui accident de muncă. Potrivit 
unui buletin medical, publicat 
la spitalul Isle din Berna, pa
cientul Paul Heinzmann, in 
vîrstă de 31 de ani. se află in 
afara oricărui pericol.

■ BB

GUVERNUL BRAZILIAN A 
ANUNȚAT VINERI O NOUA 
DEVALORIZARE A MONETEI 
NAȚIONALE — cruzeiro — al 
cărei curs de schimb față de 
dolar a fost mărit de la 4,05 
la 4,10. Aceasta a fost a pa
tra devalorizare din cursul a- 
cestui an și a opta de cînd 
guvernul brazilian a adoptat 
politica unui curs de schimb 
flexibil al cruzeiroului, 
august anul trecut.

MAIMUȚA—ASTRONAUT 
„BONNY“ manifestă o scăde
re pronunțată a interesului și 
eficientei activității ei, la o 
săplămînă după ce a fost lan
sată în spațiul cosmic. Sa- 
vanfii din Cape Kennedy au 
anunțai că „Bonny“ arată 
foarte pufin interes în reali
zarea sarcinilor de memorare 
ce l-au fost stabilite. Maimu
ța, aflată la bordul biosate- 
litului nr. 3, care urmeazd să 
efectueze un zbor țircumte- 
reslru de 30 de zile, are 'Ata
șate aparate speciale de sem

nalizare a funcțiilor creieru
lui, inimii și sistemului mus
cular, ale căror Informații sini 
recepționate pe Pămînl. Sa- 
vanjii au declarat că „astro
nautul' continuă să se afle 
intr-o condifiie fizică bună, 
dar dă semne de plictiseală. 
„Bonny' nu mai primește a- 
ceeași cantitate de hrană ca 
Ia începutul zborului, deoare
ce nu-și Îndeplinește sarcinile 
tehnice încredințate. Hrana ii 
este furnizată in mod automat 
la Încheierea unei activități 
specifice.

Cucerirea fortăreței Muong 
Sui constituie O VICTORIE 
IMPORTANTA A FORȚELOR 
PATRIOTICE LAOȚIENE, sub
liniază purtătorul de cuvînt al 
Comitetului Central al Neo Lao 
Haksat într-o declarație difu
zată de agenția de presă Khao- 
san Pathet Lao. Complexul mi
litar Muong Sui era alcătuit 
din circa 60 de baze diverse, 
dintre care cite\a aerodromuri.

7-a 
agenției 

l-a reales
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UN AVION MILITAR FRAN
CEZ, la bordul căruia se aflau 
trei parașutiști. s-a prăbușit 
vineri în apropierea orașului 
Pau. Pilotul, copilotul și cei trei 
parașutiști, participant la cam
pionatele naționale ale Franței, 
au murit.

În continuarea turneului 
care-1 întreprinde in țările 
mericii Latine din zona Mării 
Caraibilor. GUVERNATORUL 
STATULUI NEW YORK, NEL
SON ROCKEFELLER, a sosit 
vineri in capitala Guyanei, 
Georgetown. In aceeași zi, el 
a avut convorbiri cu guverna
torul general al Guyanei, sir 
David Rose, și cu primul mi
nistru al acestei țări, Forbes 
Burnham, consacrate examină
rii. in special, a unor aspecte 
economice ale relațiilor dintre 
S.U.A. ‘ “și Guyana.

UNA DINTRE CELE MAI 
MARI ANTENE DE RECEPȚIE 
DIN LUME \a fi construită in 
Australia de către. N.A.S.A.

Construirea acestei antene 
va costa -10 milioane dc dolari 
australieni. Antena va avea un 
diametru de 70 m și va fi în 
legătură cu antenele similare 
din Spania și California. Ea 
va servi comunicațiilor cu ca
binele spațiale în următorii 20 
de ani și va fi în special folo
sită pentru realizarea progra
mului de cercetări a planetei 
Marte.

Ministrul de externe al Isra
elului, ABA EBBAN, ȘI-A ÎN
CHEIAT sîmbAtA TURNEUL 
OFICIAL EFECTUAT ÎN
TR-O SERIE DE ȚARI EST- 
AFRICANE: Etiopia, Uganda, 
Kenya.

In cadrul convorbirilor avute 
în cele trei capitale cu condu
cătorii statelor respective — 
Haile Selassie, Milton Obote și 
Jomo Kenyata — ministrul de 
externe israelian a expus pozi
ția guvernului său în legătură 
cu situația din Orientul Mijlo
ciu. Celelalte probleme de pe 
agenda convorbirilor, relatează 
corespondentul agenției Reuter, 
s-au referit la schimburile co
merciale dintre Israel și cele 
trei țări africane.

în orașele Canberra, Mel
bourne si Sydney au avut loc 
MANIFESTAȚII DE PROTEST 
ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI 
DUS DE S.U.A. ÎN VIETNAM. 
Forțele polițienești, care au in
tervenit pentru a dispersa ma- 
nifestanții, au operat arestări.

La Ulan Bator a luat sfîrșit 
prima SESIUNE A MARELUI 
HURAL POPULAR AL R.P. 
MONGOLE a celei de-a 
legislaturi. Potrivit 
Monțame, sesiunea
pe J. Sambu președinte al Pre
zidiului Marelui Hural Popu
lar. Vicepreședinte al Prezidiu
lui a fost ales N. Luvsanrav- 
dan.

Deputății au adoptat in una
nimitate propunerea cu privire 
la constituirea guvernului R.P. 
Mongole și au aprobat hotărî- 
rea Marelui Hural Popular în 
această problemă. J. Țedenbaî 
a fost reales președinte al Con
siliului de Miniștri.

Cercetătorii de Ia Observato
rul astronomic Corralitos, din 
statul New Mexico, au desco
perit o EMISIE DE RADIAȚII 
ULTRAVIOLETE ÎN APRO
PIEREA CRATERULUI DE PE 
SUPRAFAȚA LI NARA UNDE 
TREBUIE SA ASELENIZEZE 
MODULUL LUNAR „LEM", la 
20 iulie. Aceste radiații au fost 
înregistrate pentru prima dată 
cu doi ani în urmă. Potrivit 
declarațiilor astronomilor de la 
Corralitos, aceste radiații 
sint de natură să amenințe 
sila misiunii echipajului 
pollo-ll“.

nu 
reu- 
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deschis o ANCHETA PRIVITOA- 
SCLAVI, in urma unor sesizări

Guvernul columbian a
RE LA COMERȚUL CU _ . ... ____ ___ _____
făcute de Gerardo Valencia, arhiepiscopul de Bueno Apen- 
tura. Potrivit declarațiilor făcute de arhiepiscopul Valencia, 
negustori de cauciuc au vîndut 75 de indieni in regiunea 
Vaupes de la granița dintre Columbia și Brazilia. Acești 
indieni, arată Valencia, sint duși în pădurile din junglă și 
puși să lucreze in condiții inumane pe plantații de cauciuc.

Pe aceste plantații ei sint ținuți in niște .citadele*', 
unde sint însemnați cu fierul roșu ca vitele.

Un grup de OAMENI 
ȘTIINȚA BRAZILIENI AU A- 
DIIESAT O SCRISOARE PRE
ȘEDINTELUI COSTA E SIL
VA in care ii cer să anuleze mă
surile luate împotriva a 67 de 
profesori universitari, privați 
de drepturile lor politice. Scri
soarea, care a fost semnată de 
participanții ia reuniunea a- 
anuală a „Societății braziliene 
pentru progresul științei", sub
liniază că asemenea măsuri au 
reporcusiuni negative asupra 
dezvoltării științei și a diverse
lor ramuri ale economiei țării.

în Argentina situația conti
nuă să se mențină încordată. 
După decretarea stării de ur
gență, poliția a operat sute de 
arestări. Printre cei reținuți se 
află liderii sindicali, profesori 
universitari, activiști politici și 
juriști. Deși guvernul a anun
țat că va lua o serie de mă
suri cu caracter social și eco
nomic, valul de demonstrații 
de protest împotriva politicii 
financiare a acestuia continuă. 
In orașul Tucuman a avut loc 
o manifestație de protest, care 
s-a transformat intr-o ciocnire 
de forță cu poliția.

în ultima perioadă, aproxi
mativ 130 DE PERSOANE AU 
PIERIT DE HOLERA în In
donezia, Malayezia, Tailanda și 
Filipine. în ciuda unor pro
grame vaste de vaccinare, nu
meroase alte cazuri au fost 
semnalate în India și Pakis
tan. în aceste două state, anul 
trecut au fost înregistrate din 
cauza holerei peste 28 000 de 
decese.

ca-

■ BB

COSMONAUTUL AMERI
CAN FRANK BORMAN a vizi
tat simbătă Piața Roșie și 
Kreniliuul. El a depus o coroa
nă la Mauzoleul lui Lenin și 
buchete de flori la morminte
le lui Serghci Korolev, înteme
ietorul cosmonauticii sovietice, 
primului pilot cosmonaut Iuri 
Gagarin și a pilotului Vladimir 
Komarov.

Ministrul kenyan al planifică
rii economiei, TOM MBOYA, 
a fost sîmbAtA victima 
UNUI ATENTAT COMIS 
CHIAR IN CENTRUL CAPI
TALEI ȚARII. El a fost trans- 
porta t de urgență la spitalul 
din * airobi, dar nu a putut fi 
salvat.

Asasinul, care se afla intr-un 
automobil in momentul in care 
a tras asupra ministrului ken
yan, nu a putut fi pină in pre
zent identificat. Poliția a des
chis o anchetă.

Simbătă s-a reîntors in 
pitala Franței, Dl PA VIZITA 
F ACUTA LA HANOI. Xuan 
Thuy. șeful delegației R. D. 
Vietnam la Conferința cvadri- 
partită in problema Vietnamu
lui.

Intr-o declarație făcută zia
riștilor. Xuan Thuy a mențio
nat că delegația R.D. Vietnam 
ia tratativele de la Paris va 
continua să susțină in mod 
ferm „poziția in patru puncte 
a guvernului nord-vietnamez, 
precum și planul global in ze
ce puncte al Guvernului revo
luționar provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud".
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Guvernul Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia și 
Kuweitului au hotărit să ridice 
reprezentanțele lor diplomatice 
la rangul de ambasade, anun
ță agenția Tailing.

In zona centrală a Azerbaid
janului va fi construită CLA 
MAI MARE TERMOCENTRA
LA DIX REPUBLICILE 
TRANSCAUC AZIENE. care va 
avea o capacitate de 2.1 milioa
ne kW.

Ca urmare a dezvoltării in
dustriei chimice, a construo 

. (iilor de mașini, metahirgi •<•, 
de prelucrare a petrolului și a 
altor ramuri industriale a spo
rit și nevoia dc surse energeti
ce.
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