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Cnnștient de necesitatea elnrtulni, întregul colectiv
al minei Dilja se mobilizează pentru a da

MII
MULT 
(ARDUNE 
PENTRU

i contul
i CEC. 20001

Simbălă depunerile | 

I in contul C.E.C. 2 000 I 
| se ridicau la suma de | 
| 64 708 000 lei.

Locuitorii munici- . 
I piului Petroșani depu- | 
| seseră pînă ieri în | 
■ „contul omeniei" su- . 
I ma de peste 350 000 I 
| lei. bani care, alături | 
. de alte ajutoare, vor . 
I sta la temelia redresă- I 
| rii multor locuințe, I 
. multor familii sinis- . 
I trate.
I I

Bătălia cu apele
continuă

Joi, 11 iunie 1970... Ora 
3. Pala zorilor abia se sim
te. Plouase. noaptea, la 
disperare de ai zice că na
tura nu are altceva mai 
bun de făcut... Directorul 
preparației Petrila e sunat 
acasă. Trec citeva minute 
și în incinta uzinei - agi
tație mare. Un tur febril de 
recunoaștere... Situația e a- 
larmantă. Punctul de maxi
mă gravitate : obturarea 
prizei de apă de la baraj 
cu bușteni, rădăcini și ar
bori smulși, garduri rupte, 
toate aduse de năvala fu
ribundă a nurilor. Există 
pericolul iminent al „ram-

bleierii" gurii de captare a 
apei pentru preparație și 
se poate intimpla ca alu
viunile să înfunde conducta 
de aducțiune. Se iau cu o- 
perativitate măsuri. Se 
string forțe omenești nece
sare pentru operațiile de 
descongestionare a prizei. 
Se lucrează intens, neîntre
rupt, șase ore... Energia și 
hotărîrea cu care acționea
ză oamenii conduși de To
ma Vaier și Dumitru Marcu, 
de la secția preparare, în
ving furia apelor. Gura de

Traian MULLER

(Urmare din pag. a 3-a)
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IIn împrejurări speciale, ori 

de cite ori tinerii sînt solici- 
I tați să intervină la remedie- 

I" rea unor neajunsuri ivite în. 
mecanismul producției, ci o fac 

Icu clanul ce le este propriu 
vîrslei. Și cu pasiune. In anii 

-| tinereții, fiecare om a trăit cli- 
| pe cind nu și-a precupețit efor
turile. cind a consimțit să-și sa
crifice, pentru o cauză comună 
o oră, o zi, o noapte, fără a 
pretinde. în schimbul efortu
lui suplimentar, remunerația 
cuvenită în alte împrejurări. 
Și aceasta nu din lipsa unui 
etalon al valorii muncii de
puse. nu din subapreciere a e- 
fortului, ci din dorința nețăr
murită a fiecărui tînăr de a 
se afirma, de a-și verifica cîb

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
Imai grabnic puterea de muncă. 

Acelea erau clipe unice ale că-

Iror amintiri au constituit apoi 
un adevărat suport pentru noi

Iși noi fapte de muncă, de vred
nicie.

I Greutățile ivite în ultimele 
săptămîni la mina Paroșeni au

I creat o situație oarecum spe
cială. Frămîntările tectonice ale 
| straielor de cărbune numeroa-

REDRESAREA ECONOMIEI
Peste tot in incinta minei 

Dilja au fost afișate chemările 
la intensificarea eforturilor pen
tru suplimentarea producției, 
pentru ștergerea urmelor lăsate 
de calamitățile naturale. E o 
chemare adresată tuturor și, 
precum dovedesc faptele, recep
ționată. îmbrățișată de toți oa
menii acestui tinăr colectiv mi
nier.

Am început ancheta de față 
cu citeva dialoguri. Interlocu
torii noștri : mineri, maiștri ai 
minei Dilja. Impresionează din 
primul lor cuvînt conștiința u- 
naniniă a necesității efortului 
care, dincolo de cuvinte, dă la 
iveală substratul adine uman al 
solidarității acestor oameni — 
aflați departe de localitățile pe 
care le-a lovit furia apelor.

— Am înțeles mai mult ca 
oricind necesitatea efortului 
pentru suplimentarea produc
ției, pentru sporirea extracției 
de cărbune. Țara trece prin 
greutăți, prin momente grele 
și-n asemenea momente mine
rii nu și-au dezmințit nicioda
tă dragostea de țară, devota
mentul lor pentru partid. A- 
cum, cind întreaga noastră na- 
ți ine s-a angajat în marca o- 
peră a refacerii, eforturile, stră
daniile minerilor servesc ace
luiași scop, sînt o dovadă a 
hotărârii noastre de a ne in
tegra plenar, cu trup și suflet, 
în bătălia dirză. eroică a între
gului popor pentru recuperarea 
tuturor pierderilor. Ne vorbește 
Aure] Băcilă. secretarul organi
zației de partid 2/A din zona 
a doua. Și, ceea ce a mai ținut 
să adauge secretarul de partid 
sînt faptele concrete, exprima
te prin cifre ale minerilor
tineritei exploatări. De la în
ceputul lunii acesteia, brigăzile 
noastre au adăugat la depăși
rea realizată pe primele 5 luni 
ale anului încă 850 tone. Și 
depășirea va crește pină la 
sfirșitul lunii cu mult peste 
I 000 de tone. Avem drept ga-

Linia curentă
intre Meri
și Lainici 

a fost
redeschisă

Ploile, căzute din 
dență la mijlocul săptămi- 
nii, au făcut ca șuvoaie de 
apă să se scurgă din mun
te cu debit mare și viteză 

stațiile 
roadă 
ferată

sporită și, între 
Meri și Lainici să 
terasamentul, calea 
rămînînd suspendată pe u- 
nele porțiuni. Intervenția 
promptă și hotărîtă o lucră
torilor ceferiști a permis 
redarea in circulație in zi
ua de 12 iunie, la ora 
23,40, o liniei curente ava
riate.

Trenuri
cu tonaje

sporite
In noaptea de 12

13 iunie, după normaliza
rea circulației pe calea fe
rată, din stația Petroșani 
au pornit primele trenuri 
cu tonaje sporite. Reținem, 
îndeosebi, garnitura cu nr. 
22 504, care a transportat 
către Capitală 2 365 tone 
de cărbune, in loc de 1 900, 
cit era prevăzut.

Și

pasiune
CULTURALE

a pășunilor Seară distractivă

în-

locuri de 
ajute din

I. DUBEK

ingreunarea aprovizio- 
materiale. îndeosebi a 
de muncă din raionul 
I, din cauza distan-

I MUSTAȚĂ

Elan

i

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

combaterea bolilor de 
atît de răspîndite as- 
toate păturile populației.

Interviu consemnat de
Constantin PASCU

Ajutorul acordat
ranție munca dîrză, plină de 
dăruire din fiecare abataj, fap
tul că toate formațiile de lu
cru sînt. mai bine zis se simt 
mobilizate in marea intrecerc 
pentru suplimentarea produc
ției.

Un alt miner, brigadierul 
Petru Scredeanu, ne-a declarat 
următoarele ;

— Cu toții am văzut pe mi
cul ecran, cu toții am citit in 
ziare distrugerile provocate de 
puhoaie, suferințele atîtor oa
meni. In fața unor asemenea 
situații fiecărui om ii revine da
toria să ajute, să contribuie 
din plin la ștergerea rănilor 
lăsate pe pămintul. pe trupul 
țării de urgia apelor. Spre a 
contribui la refacerea distruge
rilor brigada noastră va extra
ge 3 000 tone cărbune pină la 
sfirșitul anului față de cele 
1 000 tone cit ne angajasem 
inițial. Aceasta e hotărîrea 
noastră.

Dintre minerii zonei I ne-a 
vorbit brigadierul Petru Molo- 
cea, care, deși specializat in 
pregătiri, pentru a contribui 
direct la sporirea producției de 
cărbune a preluat, incepînd din 
luna trecută un abataj cameră. 
In mai a atins o depășire de 
400 tone. Pe luna aceasta va 
realiza cel puțin 200 tone plus.

— Arn avut greutăți în luna 
aceasta, ani trecut prin lucrări 
vechi și am curățat mai mult. 
De acum am scăpat de neca
zuri, ne spunea brigadierul, și 
vom putea încheia luna cu un 
plus de peste 200 tone. In ceea 
ce privește semestru] următor, 
brigada noastră s-a angajat să 
realizeze o depășire de 1000 
tone.

Șeful de schimb Spiridon Ti- 
mofte. maiștrii mineri Emcric 
Nagy. Petre Tirîs, tehnicianul 
Ștefan Cioric. locțiitorul .șefu
lui zonei a Il-a. ne-au relatat 
despre aceeași hotărire a mine
rilor din abatajele minei de a 
face totul, de a lucra cu spor 
pentru ca angajamentele colec-

tivului la extracția de cărbune 
să se transforme în fapte.

Minerul Petru Gherasim. șef 
de schimb, și artificierul Vasile 
Curta au vorbit despre efortu
rile susținute ale deschizători
lor noilor capacități, a noilor 
linii de front, ale minerilor sec
torului de investiții. Pentru ur
gentarea deschiderii noilor aba
taje brigăzile conduse de 
Gheorghe Petrescu, Iosif Mol
nar, Dominic Gergely, Vasile 
Moise, Gh. Grigoroaic, Grigore 
Cadar, au ajuns să realizeze, in 
majoritatea schimburilor, înain
tări de cite două cîmpuri. Se 
lucrează în ritm intens, cu o 
ambiție viguroasă, tonică, me
nită să asigure la timp fron
turile de cărbune ale succeselor 
de rnîine.

— Impulsionarea și menți
nerea unui puternic spirit de 
emulație între formațiile de lu
cru, stimularea strădaniilor fie
cărei brigăzi pentru organiza
rea superioară a muncii in sco
pul obținerii unor randamente 
mari, asigurării unei aprovizio
nări optime a locurilor de 
muncă sînt doar citeva din pre
ocupările principale ale comi
tetului nostru, ale grupelor sin
dicale din cadrul exploatării, 
ne-a asigurat tov. ing. Dumitru 
Dragomir. președintele comite
tului sindical al minei. Aceste 
preocupări, toate acțiunile ce 
le întreprindem în ultimul 
timp și din care aș enumera 
adunările grupelor sindicale. 
„Ziua brigadierului11 ce a avut 
loc recent la mina noastră, ur
mărirea concretă și evidenție
rea continuă a rezultatelor în
trecerii — toate converg spre 
același scop: obținerea unor 
roade cit mai consistente in 
suplimentarea producției.

— Chemarea lansată pentru 
sporirea producției, pentru rea
lizarea integrală a planului și

Acțiuni 
de curățire

Incepînd din luna iunie, 
pe golurile de munte care 
constituie pășuni comunale 
au început ample lucrări de 
îmbunătățire și curățire. Lu
crările constau în defrișări 
de arborete, curățiri de pie
tre, mușuroaie, buruieni etd. 
In vederea efectuării acestor 
lucrări au fost repartizate 
cîte 0,25 ha teren pe unitate 
de vită mare crescătorilor 
de animale din municipiu.

Lucrările de curățire au în
ceput cu intensitate pe pă
șunile de la Gemănarea-, Po
ienile Tăii, Boul etc. iar pe 
Dealul Maloii au și fost ter
minate.

Aspect de la expozi
ția lucrărilor de artiza
nat executate de elevii 
Școlii generale nr. 
Lonea.

I. LICIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ikebana — arta aranjării florilor • Itinerar turistic : Valea Lotrului 
Noutăți medicale : Este posibilă profilaxia bolilor cardiace ? încercarea 

unui ser anticanceros <* Anecdote ® Rebus • Știați că...

MANIFESTĂRI

La Casa de cultură din Pe
troșani va avea loc astăzi o 
seară distractivă pentru ti
neret. Partea muzicală este 
asigurată de formația de mu
zică ușoară „Color".

Faza județeană 
ia brigăzilor artistice
Astăzi are loc la Hunedoa

ra faza județeană a Festi
valului brigăzilor artistice 
de amatori. Valea Jiului este 
reprezentată de brigăzile 
Casei de cultură din Petro
șani, cooperativei „Jiul", clu
bului sindicatelor și Liceu
lui din Vulcan.

J

NERVOZITATE,
ALIMENTAȚIA

de către Republica
Populară Chineză
pentru înlăturarea

urmărilor inundațiilor
din România

Guvernul Republicii Populare Chineze a hotărît recent, 
potrivit indicației președintelui Mao Tzedun, să acorde Ro
mâniei, pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor, un ajutor 
constind din 50 000 tone cocs, 5 000 tone bumbac puf, 1000 
tone bumbac fire, 150 000 bucăți piei de porc, 100 000 bucăți 
piei de capră, 3 000 tone carne porc congelată, 3 000 tone 
pește congelat, 3 000 tone soia, 2 000 tone pește sărat, 200 
tone lapte praf și 300 tono praf de ouă.

Toate aceste produse sînt oferite gratuit de Republica 
Populară Chineză. Valoarea lor, inclusiv a transportului 
care va fi efectuat, de asemenea, în mod gratuit de către 
partea chineză, reprezintă suma de circa 52 milioane 600 
mii yuani.

Interviu cu academicianul profesor 
doctor docent C. C. ILIESCU

Personalitate binecunoscută 
in lumea medicală, academi
cianul C. C. Iliescu este consi
derat ctitorul școlii românești 
de cardiologie. Continuind tra
diția iluștrilor săi înaintași 
Thoma lonescu, Nanu Muscel, 
Cantacuzino, Teohari, acad. 
C. C. Iliescu a orientat școala 
de cardiologie românească pe 
un drum științifico-didactic de 
mare prestigiu internațional. 
Autor al unor importante lu
crări de specialitate, dascăl al 
multor cardiologi eminenți, a- 
cademicianul C. C. Iliescu con
stituie o pildă de pasiune, dă
ruire, probitate științifică pen
tru toate cadrele medicale. Ca 
o recunoaștere deosebită a me
ritelor sale in domeniul medi
cal, românul C. C. Iliescu a 
fost invitat să prezideze lucră
rile unei secții de comunicări 
la ce| de-al VI-lea Congres 
de cardiologie care se va des
fășura nu peste mult timp la 
Londra.

Prezent în aceste zile în ora
șul nostru, la invitația comite
tului filialei Uniunii Societăților 
de științe medicale de Ia Spitalul 
unificat Petroșani, academicia
nul C. C. Iliescu a avut ama
bilitatea să răspundă la citeva 
întrebări cu privire Ja profila
xia și 
inimă, 
tăzi în

— Aflăm frecvent din 
presă, radio, televiziune 
de pericolul bolilor car
diovasculare. Se poate, 
deci, vorbi despre o creș
tere îngrijorătoare a mor
bidității prin bolile de 
inimă. Care ar fi cau
zele, zise „moderne" ale 
îmbolnăvirilor cardiovas
culare ?

I" sele .sărituri" care oscilau în. 
modul cel mai neprevăzut, pe 
distanțe scurte, au determinat» 

I neașteptat de repede o scăde- 
I" re a producției. Ritmul de 

muncă a fost intensificat dar, 
_ parcă era un făcut, faliile și 

săriturile se țineau lanț. Au a- 
- părut și greutăți de altă na- 
| tură: intrarea în presiune a

Iunor abataje, repetate defec
țiuni în funcționarea transpor-

1 loarelor, 
nării cu 
locurilor 
II zona 
țelor mari pină la frontul de 
lucru. In această situație, la 
experiența atît de prețioasă a 
vîrstnicilor căreia mina ii da
torează mult din succesele ob
ținute pină în prezent, s-a ală
turat vigoarea tinerilor, pasiu
nea lor de muncă, elanul pro
priu vîrstei de aur.

Impulsul a pornit de la or
ganizația U.T.C. A fost suficien
tă o singură chemare și nu
meroși uteciști, între ei aflîn- 
du-se figuranți topografi. teh
nicieni, funcționari (unii dintre 
ei poate nici nu intraseră în 
mină pînă atunci), după in
structajul prealabil, s-au pre
zentat la diferite ’ ’ ’
muncă, hotăriți să 
toate puterile astfel ca întregul 
colectiv al minei să depășească 
momentele critice. In zona I 
tinerii Tiberiu Șolok. Vasile 
Donici. Aurel Călina nu puteau 
înainta cu măsurătorile topo
grafice din cauză că ortul nu 
era curățat. In fața situației 
nu au stat cu mîinile în sin. 
Au curățat ortul apoi au con
tinuat măsurătorile. Aceiași ti
neri, împreună cu Zoltan Husza, 
VioreJ Motoc. Dumitru Mari
nas Și alții, au lucrat într-una 
din zilele de repaus la lopă- 
tarea cărbunelui. Brigada 'ui 
Dumitru Pîșleag în care sînt 
încadrați numeroși tineri, a ră
mas peste orele de program, 
într-o duminică • 
asigure locul de 
a evita intrarea 
abatajului Unii 
batajul nu ar fi 
siune pînă luni, 
din această brigadă și-au ___
ă o măsură în plus nu e chiar 

prisos. Oricum prevederea 
înțelepciunii, iar ti-

dimineața să 
muncă pentru 
în presiune a 
afirmă că a- 
intrat în pre- 
dar oamenii 

spus

I (Continuare In pag. a 3-a)

CAMPIONATUL
MONDIAL

DE FOTBAL

CIUDAD DE MEXICO 13 
(Agerpres). — Cel de-al 9-lea 
campionat' mondial de fotbal 
se reia astăzi, după două 
zile de pauză, cu meciurile 
„sferturilor" de finală.

Meciul vedetă, indiscutabil, 
va fi cel de la Lcon unde se 
reeditează finala ediției tre
cute a „Cupei Jules Rimet" :

Anglia — R. F. a Germanici. 
Deținătorii titlului mondial 
au o misiune grea în fața 
unui șalanger ambițios, ca
pabil prin forța sa de joc, 
să răstoarne multe pronosti
curi. Calculul hîrtiei ar fi in 
favoarea britanicilor care din
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Producția de mere este una din ramurile cele 
mai dezvoltate din agricultura Ungariei. Pină 
ia eliberare, în Ungaria se recoltau 80 000 t 
mere anual, iar in anu] 1969 s-au recoltat peste 
C50 000 tone. Datorită noilor măsuri pentru spo-

De data aceasta, arheologii nu au făcut săpă
turi speciale. Ploile torențiale au umflat apele 
riului Nistru, care, ieșind din albie, au provo
cat o alunecare de terenuri scoțînd la iveală 
ruinele unei așezări antice cu 62 de locuințe.

La centrul medical al Universității din Cin
cinali (S.U.A.) s-a obținut singe pe cale sinte
tică. Ca aspect, el se aseamănă cu laptele și este 
format din așa-zi.șii fluorociți — combinații iner
te între carbon și fluor.

rului

nimic

singura

SGU

Noutâti medicale EA LOTRU L U 3
ESTE POSIBILA

PROFILAXIA ITINERAR TURISTIC
BOLILOR CARDIACE?

ÎNCERCAREA unui
SER ANTICANCEROS

Dezlegarea careului „Scurt Și clar" apărut in nr. 0 108

I

sin! 
corn- 

deose-

5
T

i aran- 
anume 
ce ne 
pentru

M. I. VLASE

alegere !; 
chiar a- 
Japonia

cu 
expoziții

ORIZONTAL: 1) Exclama
re: 2) x — Cap — Dig; 3) 
EI — Redusă; 4) Rar — Tu-

etc.). Prin 
cu un 

a ceea 
natura

Serul anticanccros preparat 
de specialistul italian Liberi 
Bonifacio, din Agropoli. de 
lingă Napoli, va fi adminis
trat în curînd bolnavilor.

siune și pitoresc. De altfel, 
fotografia noastră pledează 
pentru cele spuse. După ce

nel; 5) Crudități; 6) TA — 
SA — ET — TET; 7) T — 
AC — Cu — A; 8) înlăturat; 
9) Întrebare.

VERTICAL : 1) D<- colo, co
lo...; 2) ...umblă fără astim- 
pâr; 3) întorși inapoi; 4) Ches
tie de... limbă — Venit dom
nesc (od); 5) Nu-i trebuie o-

rii de inedit vor prefera o ci
nă în „atmosferă", rugîndu-I 
pe baci' — Ghișc să-j lase in

DE ICI
(Organizația Națiunilor Unite pentru 

•grtculfură) a anunțat recent că în curînd se va 
produce pe scară industrială unt din... untură 
de pește. Untul din pește are aceleași proprie
tăți cu cel preparat din lapte de vacă, deși se 
prezintă sub formă de praf, care, dizolvat în 
apă. ia aspectul obișnuit al untului.

Particula de singe artificial este de zece ori 
m;>i mică dccit .ea naturală fapt care ușu
rează trecerea sa din capilare in țesuturi. Sîn- 
F‘le artificial poate fi păstrat timp îndelungat 
la temperatura camerei fără să se altereze și 
la ntroducerea lui nu se petrece nici o reacție 
puțind fi folosit indiferent de grupa sanguină 
a pacientului.

Faru) din Petropavlovsk este cel mai vechi 
dm Extremul Orient. El a fost construit la în
ceputul secolului al XIX-lea in Golful Avacinsk, 
ți pentru transportul materialelor in Kamciațka 
a fost nevoie de aproape un an de zile. Feli
narul cu lumina lui slabă, tunurile și clopotele 
dirijau navigația în Marea Bering pe ceață și 
furtună. Acum toate acestea se află la muzeul 
din Petropavlovsk, și locul lor a fost luat de o 
nparatură modernă, iar în jurul bătrinului far 
E-a amenajat un întreg complex de agrement.

pentru amatori
La Wroklow s-a deschis pri

mul cinematograf permanent 
din țară pentru proiectarea 
filmelor realizate de amotori. 
Piintre scurtmetrajele reoliza- 
te de iubitorii filmului din Po
lonia, aici vor putea fi vizio
nate și scuitmetraje ale cine
fililor din întreaga lume, pre
miate la festivalurile interna
ționale ale filmelor de ama-

Teatru Gonflabil
Fundafia Maeghl din 

(Franța) a achi/ifional 
un teatru cu 1 000 dc 
confecționai din policlorură de 
vinii, care se umilă ca o anve
lopă de automobil. El poate li 
montat sau demontat in numai 
zece minute. Arhitectul german 
Flans U alter Miiller, care a 
in\ciU<i iceasla „structură”, 
consln. ește în prezent in Nor- 
mantila .. casă gonilabilă pre
văzută cu toi confortul necesar.

Mașina

NIȘTE prieteni dis
cută despre 
de politețe.

- De ce gazda tre
buie să-și conducă' 
oaspeții pină la ușă 
— întreabă unul.

- Ca să lie sigură 
că au plecat I — i se 
răspunde

*
FAȚA cuștii 
sofia imblinzito- 
ii Iace o scenă.

rog, draga 
i|a lor —

li spune acesta, 
autoritate o să 
am după aceea ?...

regulile ANECDOTE
yr-iNiR.uN

Imina a treia, 
care plătește nota es
te foarte Indignat.

— Aii pus aici, 3,50 
franci pentru apă cal
dă, și In hotelul dv. 
nici nu există așa 
va.

— Tocmai ae aceea
am și adăugat suma, 
să putem face instala
ția — răspunde imper- bere. Aștept o doamnă, 
turbabil proprietarul. Ospătarul: Blondă

hotel de
un client (oi

Ic-
ce-

<■ CoY 
lulo ' di

jlN THEN doi călă-' 
lori stau de vorbă.

— Am ajuns la con
cluzia că este toldeu- 
una mai bine să dai 
dccil să primești — 
spune unul.

— Dumneata ești li- 
lanlrop ?

— Nu, boxer.
L,. ★

CLIENTUL: Adu-mi 
deocamdată o halbă de

sau bruna f 
Clientul:

te privește

AFL1NDU-SB in
tă localitate soful pri
mește o scrisoare. 

’ Desface plicul șl scoa- 
j te din el o hlrtie albă.

— Ce înseamnă as- 
' ta? — II întreabă un 

prieten.
— O scrisoare 

sofia mea.
— Ce lei de 

I soare mal e și 
, dacă nu scrie

in ea?
— Păi m-am

i cu solia și nu vorbim...
certai

Inventatorul belgian 
ques Gobelin a creat o insta
lație care oprește mașina in 
caz că șoferul este obosit sau 
îi este rău. Aparatul constă 
dintr-o brățară și o instalație 
tranzistorizată care înregis
trează pulsul și temperatura 
șoferului. La orice deviere de 
la normal, aparatul emite un 
semnal către carburator, 
cesta oprește alimentarea . cu 
benzină și, în același timp și 
motorul mașinii.

COLO...

a-

rirea recoltei de mere, peste cinci ani produc
ția anuală va fi de 1 milion tone.

Cele 25 000 de vase scufundate în mările din 
lumea întreagă în cursul ultimului război mon
dial amenință planeta noastră cu un uriaș 
„flux negru". Rezervoarele cu păcură ale acestor 
nave, construite să reziste 30—40 de ani, se vor 
sparge unul după altul. Recent a fost reperat 
un „flux negru", provocat de descompunerea 
unui asemenea rezervor, în apropiere de Insula 
Guernsey.

4T»',Disperat că spectacolele sale înregistrau doar 
(eșecuri, iar casa se afla în pragul falimentului, 

directorul unui teatru londonez a inventat o re
clamă originală : „In fiecare zi jucăm în fața 
unei săli goale. Poftiți să vă convingeți!“ Con
secința : a doua zi sala se umpluse de curioși.
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ORIZONTAL : 1) CE (pl.) 
ST — A; 3) TEN ! — RL 
Kt — T; 5) A... A... — E 
SL: 7) N — 1 = 1; 8) TT — 
9) HI — IC.

VERTICAL: 1) A A —
IT; 3) PECETE! —

ST; 4)
AL; 6) 
PERU !

NA

R... R... — L; 5) T — 
BR — Gramatopee; 7)
— S; 8) RL — TAU;

— TT.

Vasile AIOLODEȚ 
Ion LICIU
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7
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ORIZONTAL ; 1) Proprietara 
superlativelor; 2) Cu fiori; 3) 
A căptuși bine, bine; 4) Are 
neamuri — in toate; 5) Merge 
ia braț... — _..și dă din gură; 
6) Asudată sub haină — Nu cu
noaște albul; 7) Se cinstesc 
cind devin astfel — Se zice la... 
ureche; 8) Deci, domnilor... — 
cind. cum; 9) Sint acasă...; 10) 
...și-s tare rele.

chclan... 
vor... — 
7) A se 
cum; 8) 
— Nu-i 
cinlf

Dicționar : ITO.

Cui !; 6) 
...in liberă 
prinde... — 

Localitate in 
, plac fetele... 9) ...dar 
10) Dau sensuri.

ȘTIAȚI CA
Un grup de medici cehoslovaci au constatat 

că persoanele care mănîncă de trei ori pe zi 
suferă mai des de afecțiuni cardio-vasculare de- 
cit cele care mănîncă de cinci ori pe zi.

★
O centrală termoelectrică cu o putere de 3 

milioane kW consumă în 24 de ore circa 23 000 
tone de cărbune. Aceeași cantitate de căldură 
Be poate obține din dezagregarea a 10 kg de 
combustibil nuclear.

★
Pentru obținerea unui kilogram de masă ve

getală, utilizată pentru hrană, sint necesari în 
medie circa 2 000 litri de apă, iar pentru obți
nerea unui kilogram de carne, în întreaga veri
gă de organisme, se consumă aproximativ 20 000 
litri de apă.

★
Ținînd seamă de ritmul de dezvoltare a ener

geticii și creșterii populației de pe globul pă- 
mintesc, s-a oalculat că în anul 1980 se vor con
suma anual 9,5 miliarde tone de combustibil, 
adică de circa două ori mai mult decît în 1960.

★
Mari porțiuni din fundul oceanului sint pre

sărate cu formații minerale sferice, a căror 
greutate totală este de 500—1 000 miliarde tone. 
Ele reprezintă un valoros minereu, conținînd 45 
la sută mangan, 1 la sută cobalt, 1.4 la sută 
nichel și 1,8 la sută cupru.

★
Oamenii de știință au ajuns la concluzia' că, 

in jurul anului 2000. viața omului va putea fi 
prelungită pină la aproximativ 150 de ani.

A
T

c
A

Un grup de geologi din Le
ningrad, care fac cercetări 
științifice in Antarctida, au 
descoperit roci vulcanice in 
împrejurimile noii stafii, so
vietice Bellinghausen, situată 
pe Insula Waterloo. In aceste 
roci, ei au găsit urmele unor 
plante care au trăit aici a- 
cum 30 milioane de ani. In 
roci erau imprimate formele

Antarctida
unor frunze de mesteacăn, 
fag și citeva soiuri de coni
fere. Asemenea copaci cresc 
în zilele noastre pe insulele 
Australiei și in Țara de Foc. 
Diametrul unei frunze este de 
20 cm. O dovadă in plus cu, 
acum 30 milioane de ani. in 
Antarctida a existat un cli
mat propice pădurilor de 
foioase și conifere.

I 
I 
I 
I
I

Da ora de geografie
Profesorul ■ Povestește-ne 

despre Mexic.
Elevul! ”” 

meu e că 
tea să...

Păi... pronosticul 
Brazilia s-ar pu-

Desen de I. LIC1U

Dacă în Japonia Ike- 
bana se practică de la 
începuturile secolului al 
IX-lea, pe bătrinul nos
tru continent această 
Interesantă și originală 
plastică a florilor apare 
abia în _ anul 195^, 
prilejul unei --ț 
Internationale a florilor 
de la Nantes din Fran
ța. De alunei Ikebana se 
răspindește pe toate 
meridianele globului în 
eele mai largi sfere ale 
Iubitorilor frumosului.

Arta aranjării florilor 
nu întîmplător iși are 
originea în fără florilor 
de cireș. In Japonia me
dievală florile făceau 
obiectul tuturor artelor, 
ceea ce i-a determinat 
pe creatorii de frumos 
să pună bazele unui a- 
devărat cult al florilor, 
culminat prin practica
rea artei aranjării Hoți
lor — Ikebana.

La început, plastica 
florilor se rezuma la 
gombinarea și aranjarea 
fn vase (vaze) a florilor

de tot telul dealături ..
elemente decorative de 
origine vegetală ..mi
ze, crenguțe, iructe, ră
dăcini 
jarea, 
gust, 
oieră 
ornarea interioarelor în

re solicită anume cu
noștințe din domeniul 
plasticii, deoarece an- 
jarea llorilor se iace 
după „subiect", liecare 
tavă ornamentată fiind 
mesagerul unui simbol. 
\ arianla modernă a 
Ikebanei preferă tăvile

j IKEBANA
i 
i 
i

ARTA
ARANJĂRII 
FLORILOR

spiritul Ikebanei, 
create adevărate 
poziții cu un 
hit elect plastic și de
relief. Faza aranjării 
florilor cu o deosebită 
măiestrie artizanală a 
fost depășită. In pre
zent această îndeletnici-

din metal, plastic 
ceramică (cu diametrul 
de aproximativ 33 cm) 
în care, cu ajutorul u- 
nor „grile" așezate în 
interior florile sînl a- 
ranjale pe elaje urmă- 
rindu-se obținerea unui 
echilibru coloristic, a u-

nei asocieri de 
care 
mod 
Unul 
bază 
că liecare tavă " . i- 
mentală trebuie să /»> 
in strictă a: 'mie cu e- 
lementele interioare o 
încăperilor în eare sini 
expuse.

Senr j>te șt
faptul aâ în fora unde 
Ikebana a dobtndlt pre
rogative de arfă, mefi- 
onează ptitnu inatitu/i» 
de Invită mint superior 
ou un asemenea profil 
In orașul Onora. Aceas
tă originală plastică a 
llorilor a !'•-' fmbra a- 
lă in perioada din ur
mă, și de iubitorii mi
nunatelor podoabe ale 
naturii din patria nous- 
hă. Mărturie stau in 
acest sens încînlătoare- 
le vitrine aranjate după 
principiile Ikebanei în 
unele florării din Capi
tală și orașul Cluj. ,

forme 
să contureze in 
simbolic s ' ‘ • ./. 
din prin'"ni:ic ,e 
ale Ikebanei est» 

liecare tavă

T. KARPATIAN I

Sub îndrumarea Organizației Mondiale a Sănătății, In
stitutul de cardiologie din Budapesta efectuează cercetări 
pe timp de cinci ani asupra unor voluntari bărbați, cu sco
pul de a stabili posibilitatea prevenirii bolilor cardiovascu
lare. Cercetări similare se fac, de asemenea, la Edinbourgh 
și Praga. In fiecare trimestru, datele cercetărilor se trimit 
la Londra pentru prelucrare. In cursul cercetărilor, în fie
care din cele trei orașe vor fi examinați 5 000 de bărbați 
in vîrstă de 30—60 ani. Ei vor fi supuși de două ori pe an 
la un examen minuțios și vor primi anumite medicamente 
pentru ca medicii să poată stabili evoluția conținutului de 
colesterol in singe.

Comisia Ministerului Sănătă
ții al Italiei, care a avut 
sarcina să examineze acest 
medicament, a dat aproba? 
rea dr. Bonifacio să admi
nistreze serul preparat pe 
bază de proteină din glande 
de capră unui număr de 
cinci bolnavi de la Institu
tul „Regina Elena", din Ro
ma. Primele rezultate urmea
ză să fie comunicate peste 
3—4 luni.

Locuitorul Văii Jiului — pri
vilegiat de așezarea ideală a 
locuinței sale intr-un cadru 
montan cu infinite posibili
tăți de practicare a drumeției 
de munte — iși poate făuri, 
in prag de sfîrșit de săptă- 
mînă, planuri pentru excursia 
ce b va face de simbătă 
pină duminică.

Munții Paringului, ai Vîl- 
canului. ai Sebeșului sau 
chiar ai Retezatului oferă, ca 
„pe tavă", itinerarii accesibile 
de un pitoresc inegalabil în 
alte zone turistice ale țării.

Munții și preajma Lotrului 
iși ocupă locul cuvenit — un 
loc de frunte — in salba de 
valori turistice ale regiunii 
noastre. Pe jos sau cu mașina 
— chiar cu automobilul 
se poate ajunge în V 
Lotrului.

Din Petroșani, străbatem 
mai iutii prima porțiune a 
drumului spre cabana Rusu, 
apoi, pe bifurcația ce duce 
la Jieț, urcăm cea 12 km. 
Aproape de capătul drumului 
forestier, care continuă pe 
Valea Sliveiului. trecem po
dul de beton prin care pără
sim de fapt Valea Sliveiului 
și. urcind cale de vreo oră, 
ajungem in șeaua Groapa 
Seacă, cel mai inalt punct al 
itinerarului nostru. De aici, 
drumul pare o joacă pină in 
larga Vale a Lotrului, unde 
ajungem după cel mult o 
oră. Primul obiectiv turistic 
ce ne iese în cale — barajul 
forestier din apropierea ca
banei Obirșia Lotrului — ne 
impresionează prin dimen-

nc-am „hrănit” ochii cu acest 
prim obiectiv, ne îndreptăm 
spre cabană, aflată la numai 
800 m de baraj, unde ne aș
teaptă ospitalitatea cunoscu
tului cabanier Ghise. Amato-

jurul focului din stina de 
lingă cabană. Aici poveștile 
de vânătoare, de pescuit sau 
alte întimplări pe care mun
tele ți le oferă uneori, ne 
prilejuiesc amintirea unei

seri pe care cu greu o vom 
uita.
Dimineața devreme — așa 
cum stă bine turistului ce se 
respectă — pornim la drum 
și stăm la îndoială : să urcăm 
spre Poiana Muierii, să cobo- 
rim spre marele baraj de pe 
Lutru, să pornim spre ori
ginea Lotrului — Lacul Gil- 

? Plăcută dilemă, pe ca 
recomandăm !

Aurel DULA
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Mai mult cărbune
pentru redresa 
rea economiei

de nvestiții- Se mun este in
tens și la sectorul de transport 
ș. yr\ ■- i'' auxiliare. Aș men

iul răsouns Ia chemarea de su
plimentar, a producției brigă- 
g ' Sored
nu. Tuliu Ujvari. Grigore Ma
xim. Ștefan Ghioc Tuliu Borca 

Nagy, Petru Molocea si Vitele 
zon3 I.

Cu siguranță, in viitor vom 
ajunge la rezultate și mai sub- 

dii-mă pe entuziasmul oamcni- 
Trr mine: pe hotărirca lor. prc- 
rum și pe măsurile luate pen- 
1ru asigurarea linigj de front, 

gâzilor. întărire., disciplinei cit 
ți darea in funcțiune a noi ca- 
«.•acități de producție — printre 
care și a puțului principal cu 
schip care va asigura transpor
tul cărbunelui de la cota 4-10 
ți deversarea lui în separație.

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

(g Mihai Popovici, Petroșani. Vă comunicăm că pină la 
30 iunie a. c. mai puteți procura buletine pentru concursul 
-Pacea și progresul — aspirații permanente ale umanității** 
organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii de 
ia seen tariatul Comitetului municipal de luptă pentru pace 
Petroșani; str. Republicii nr. 90, ct. I. camera 9.

(fs Spini Ciortea, Petroșani. Precizările Ministerului 
Muncii cu privire la aplicarea Legii nr. 26/1967 prevăd că 
angajații încadrați in muncă in termen de 90 zile după sa
tisfacerea serviciului militar primesc concediu de odihnă în 
anul reîncadrării lor.

Intrucît întruniți această prevedere aveți dreptul la 
un concediu de odihnă calculat proporțional cu lunile cu
prinse in intervalul de la data reîncadrării pină la finele 
anului 1970.

. In ultimul meci din actua-
I la ediție a campionatului ju- 
' dețean de fotbal reprezenta- 
I tiva minerilor din Vulcan a 
» intilnit formația ceferiștilor 
I din Simeria. Primii care în- 
» scriu sint vulcănenii în mi- 
i nutul 39 de joc prin Kiss. 
| Oaspeții reușesc egalarea la 
’ numai cinci minute de la 
r începerea reprizei a doua 
i prin golul marcat de Bela. 
J Meciul ia astfel sfîrșit cu 
I scorul de 1—1.
*> Făcînd o succintă trecere 
I în revistă a comportării echi- 
s pc. Minerul Vulcan în ac- 
l ’.naiul campionat, se poate 
. 'pune că aceasta este meri- 
I torie. In general jucătorii e- 
I lupei din Vulcan au dat sa- 
[ tisfacții suporterilor veniți de
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ăfălia cu apele continuă
(Urmare din pag. 1) 

captare este eliberotă, îna
inte ca nivelul aluviunilor să 
urce pină la conducta de 
aducțiune...

O
...Nu prea departe. un 

alt front de bătălie cu riu- 
rile crescute. Cab'ul îngro
pat de alimentare cu ener
gie a uzinei, fusese desco
perit. prin insistența valuri
lor, pe o porțiune mai mare 
de 100 de metri... lată-l sus
pendat acum, deasupra Jiu
lui învolburat. Muncitorii de 
la intreț'nerea electrică lu
crează tăcuți, încordați. In
dicative inginerilor A'exan- 
dru Hadnagy și Nicolae 
Maszni, ale maistrului Ște
fan Szilagy se respectă în
tocmai. Intervenția promptă 
dă roade : prinse durabil 
în zidul de sprijin al incin
tei, cablurile sînt salvate...

O
E. M. Petrila... Doi stilpi 

de înaltă tensiune se află in 
oericol de a fi „spălați", 
smulși din „rădăcini"... Mun
citori, echipați in uniforma 
gărzilor patriotice, acționea
ză precis, fără să ezite nici 
o clipă. Se consolidează cu 
ancore și diguri de sprijin 
spre albia rîului...

...Podului de peste Jiu, de 
ngă sp’tolul orașului, ii es- 

e întărit piciorul „suferind".

40 de tone de metal (cit are acest excavator) cu care „s-a jucat' stihia dezlănțuită 
Foto i I. L1CIU

tchnico-organizalorică, viitoarele 
succese ale colectivului dc la 
Dilja au premise umane — ho
tărâtoare in ultimă instanță. 
De sph a<estea ne*a vorbit tov. 
Radu Lupașcu, secretarul comi
tetului dc partid al minei.

— Comitetul nostru dc par
tid, organizațiile de bază nu 
S-au mulțumit doar Cu vigoa
rea cu care s-a declanșat bătă
lia în abatajele minei pentru 
suplimentarea producției. In 
plenara comitetului do partid, 
în adunările organizațiilor de 
' iză am dezbătut pe larg sar- 
inile comuniștilor in legătură 

cu mobilizarea brigăzilor, a în
tregului colectiv la valorifica
rea largă a tuturor rezervelor 
interne pentru creșterea pro
ducției pentru înfăptuirea in- 

or de în
trecere No străduim ca în fie
care abataj, la toate locurile 
de muncă organizațiile de par
tid. comuniștii să constituie o 
prezentă vie. un exemplu to
nic. de întețire și amplificare 
a eforturilor pentru sporirea 
producției, pentru îndeplinirea 
măsurilor stabilite do comitetul 
nostru de partid, de comitetul 
de direcție pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare rea
lizării ritmice a planului, spo
ririi continue a producției.

Prin tot ce facem, prin tot 
ce întreprindem, urmărim ace
lași scop i ridicarea producției 
la nivelul cerințelor stringente 
ale economiei naționale.

iar gurile de alimentare cu 
apă sint deblocate...

©
E.M. Lonea... In aceeași 

zi, posibilitatea de trimitere 
a produsului extras către 
preporoție este totalmente 
compromisă. Oameni cu tră
sături dirze și gesturi cumpă
nite execută în grabă întări- 
turi la podul de peste Jieț 
și e dată în exploatare și a 
doua linie de transport... 
Dar iata o veste care pune 
colectivul minei in alertă : 
e inundată galeria transver
sală de la puțul Lonea I, la 
orizontul 522. Apa atinge un 
metru, apoi, 1,5... Se iau 
măsuri urgente de pornire a 
tuturor pompelor. Un schimb 
întreg de eforturi susținute 
și lucrurile intră in făgașul 
normal... Evidențiem pe ing. 
Ion Mirlogeanu, Ionel Col- 
da, maistrul mecanic prin
cipal Gheorghe lacob, lăcă
tușul loan Martineli.

Q
...Tot în noaptea de 10 

spre 11 iunie, o viitură pu
ternică de apă cu piatră, 
balast și pămînt astupă șo- 
seua principală și podurile 
de la Ripa Mare și Pirîul 
Cetății. Ce •' rutier în
tre Petrila și Lonea se între
rupe. Luptători din gărzile 
patriotice de la E.M. Lonea 
și E.M. Pe salariați de 
la sectorul I.G.C. Pet.ila ș'

fl/l/V Ș!
(Urmare din pag. 1)

i au dovedit ci și e 1 sint

Numeroasc alte fapbo de

organizației U.T.C. a ml-
nci. Astfel, după term inarea
unu i exercițiu, membru cehi-
polc>r dc salvare au mai depus
un iefort suplimentar : aii lucrat
.for pină
la frontul dc lucru, a unor
mar i cantități de materia le ne-
CC Si’ire brigăzilor din raionul
li Tinerii ingineri ai minei,
cu practică in producție,, caro
se află în cadrul serv iciilor
tchrlice ale minei au răspuns,
dc asemenea, cu promptitudine
ape*'lului conducerii expl'Datării

(Urmare din pag. 1)

9 meciuri susținute cu echipa 
R. F. a Germaniei au obți
nut șapte victorii.

★
Interesant se anunță și me

ciul Brazilia — Peru de la 
Guadalajara, dispută ce pro
mite un spectacol colorat, ti
pic sud-american, și un duel 
indirect între cei doi foști co
legi dc echipă, antrenorii 
Didi și Zagalo. amîndoi bra
zilieni și cx-campioni mon
diali. In ciuda talentului u- 
nor jucători peruvieni. echi
pa braziliană bine structu
rată în compartimentele sale

Campionatul mondial 
de fotbal

i Minerul Vulcan a remizat î 
cu C. F. R. Simeria

alți cetățeni ai orașului lu
crează ore pline, fără răgaz. 
Circulația este reluată...

...A doua zi, în zori, se cu
răță canalul de scurgere a 
apei. Intervenția continuă.

...Pe traseul Jiului se mun
cește tenace la consoLJarea 
malurilor pentru a salva ca
sele oamenilor și obiective
le industriale de avarii, în 
zonele periclitate. Alți 250 de 
luptători din gărzile patrio
tice de la minele Lonea și 
Petrila, cu sprijinul cetățeni
lor, acționează cu perseve
rență. O remarcă pentru o- 
perativitatea cu care sînt e- 
vacuate bunurile materiale 
din casele și barăcile ame
nințate de șuvoaiele apelor.

O
...Dupo-amîaza zilei de 12 

iunie... Ne găsim la sediul 
comitetului orășenesc de 
partid Petrila. Ședință de lu
cru fulger a comandamen
tului pentru apărarea împo- 
triva inundațiilor. Recunosc, 
printre cei de față, pe tova
rășii loan Ghinea, șeful sec
ției organizatorice a Comi
tetului municipal de partid 
Petroșani, loan Rădulescu, 
primarul orașului Petrila, 
Andrei Coldo, secretarul co
mitetului de partid E.M. Lo
nea, inginerii Gheorghe 
Giuclea și Aurel Brinduș, 
directorii minelor Petrila și, 
respectiv, Lonea, ing. Sabin 
Florea, directorul prepara-

i 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
J

PASIUNE
dc a întări asistența tehnică 
la unele abataje. Inginerii Tra
jan Avramescu. Florian Tcodo- 
roscu. Grigorc Popcscu și alți? 
au răspuns direct de abataje, 
și, datorită îndrumărilor lor, 
greutățile au inccput să fie 
învinse.

Am aflat câ activitatea or
ganizației U.T.C. de la mina 
l’aroșeni a fost minuțios tre
cută in revistă, recent, de o 
brigadă a comitetului județean 
al U.T.C. Concluziile ce au fost 
trase privind aportul în produc
ție al tinerilor sînt suficiente 
pentru a dovedi că ubeiMii dc 
aici își trăiesc viața de orga
nizație respeclînd in primul 
rînd un deziderat major : 
MUNCA.

este de departe favorita în- 
tîlnirii.

★
Echipa țârii gazdă intll- 

nește la Toluca selecționata 
Italiei, într-un meci ce va 
testa în sfîrșit valoarea reală 
a celor două formații, care 
pină acum nu au impresio
nat prin jocul prestat. Dc 
remarcat că ambele echipe 
nu au primit pină în pre
zent nici un gol

★
In sfîrșit pe stadionul „Az

teca" din capitala mexicană 
se va disputa meciul U.R.S.S. 
— Uruguay, întilnire în ca
re comentatorii acordă pri
ma șansă echipei sovietice.

fiecare dată in număr mare ' 
să-i încurajeze. Meritoriu este | 
faptul că de-a lungul compe- * 
tiției echipa n-a avut suspen- I 
dări de jucători, sancțiuni și . 
nici măcar un avertisment. | 
ceea ce denotă că secția de • 
fotbal și antrenorul au des- > 
fășurat o muncă educativă I 
eficientă. *

Dat fiind faptul că majori- ’ 
tatea componenților lotului > 
sînt tineri, există mari posi- | 
bilități ca în viitorul apro- * 
piat echipa minerilor din | 
Vulcan să progreseze din * 
punct de vedere tehnic și’ I 
tactic, să obțină rezultate J 
superioare celor dc pină a- I 
cum.

Tudor MUCUȚÂ ] 
corespondent I

ției Petrila. Din programul 
concret al acțiunilor de în
treprins se dezbat cu precă
dere .cele de primă urgență. 
Drumul forestier care duce 
spre Lunca Florii, pe o por
țiune de 500 de metri apele 
învolburate, ieșite din mat
că, l-au rupt și au pomit-o 
prin grădinile oamenilor, a- 
menințînd temeliile caselor 
din cartierul Taia...

...După discuțiile scurte 
și aprinse, urcăm in două 
I.M.S-uri și alergăm la locul 
cu pricina. Aici - șantier în 
toată regula. Oameni cu lo- 
peți, tirnăcoape înfruntă e- 
roic apele. Mai bine de 300 
de muncitori, ingineri, cadre 
tehnice de la mine și pre- 
parație, mulți în uniformele 
gărzii patriotice, umăr la u- 
măr cu alți cetățeni, taie al
bie încăpătoare valurilor fu
rioase. Pe malul sting,- de-a 
lungul fostului drum distrus, 
un excavator și un buldozer 
dau piept cu năvala apelor. 
Zărim pe șefii de brigadă 
Gheorghe Cosma și loan 
Știrbu cu ortacii lor, pe ingi
nerul Dimitrie Rusticeanu și 
Ștefan Robu, conducătorii 
tehnici ai zonelor a ll-a și 
l-a, de la E.M. Lonea. Și, 
cind intr-un purict. cind la 
altul, secretarul comitetului 
de partid al E.M. Petrila, 
loan Cherecheș, cu sudoa
rea pe chip, ingindurat. A- 
pele trebuie infrînte. Se Iu-
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crează pină tirziu... In noop- g 
tea care vine oamenii din | 
cartierul Tata vor dormi mai E 
liniștiți... în suflet cu căi- ■ 
dura tuturor acelora care, g 
ore in șir, le-au arătat fru- „ 
musețea gestului solidarită- [ 
ții. Bătălia cu dezlănțuirea ■ 
apelor e in toiul desfășură- I

J

IAM 15 IUNIE

PROGRAMUL I i 5,05—6.00 
Muzica dimineții: 6.05—9,30 
Muzică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista litera-

Viața sedentară, nervozitatea, 
alimentația necontrolată predis- 

pun ia boii cardiovasculare
(Urmare din pag 1)

— Creșterea morbidității prin 
boli dc inimă este reală atit 
la noi cit și in alte părți. Dacă 
se observă o micșorare a nu
mărului bolnavilor care suferă 
de inimă in urma unui acces 
reumatic, in schimb sc măresc 
îmbolpăvirile prin hipertensiu
ne arterială și, mai cu seamă, 
prin boală coronariană (angi
na pectorală, infarct miocardic). 
Cauzele care declanșează, in 
special, boala coronariană au 
fost căutate mult timp de sa- 
vanți și răspunsul a fost dat 
de studiile epidemiologice fă
cute în diferite țări. Aceste stu
dii au arătat că sînt predispuși 
a deveni coronarieni aceia care 
duc o viață sedentară, fără nici 
o activitate fizică, indivizii ca
re după 8 ore de stat pe scaun 
la locul de muncă, întorși acasă 
cu tramvaiul, autobuzul sau au
tomobilul personal, trec la o al
tă „ședință” de 3—4 ore la te
levizor sau radio. Obișnuit, vi
itorul coronarian se recrutează 
dintre persoanele cu multiple 
ocupații și preocupări care veș
nic au sentimentul că nu și-au 
isprăvit îndatoririle profesionale, 
fapt care le provoacă o accen
tuată stare de tensiune ner
voasă.

—După cele spuse, cum 
considerați dv. că ar tre
bui să trăiască omul zi
lelor noastre spre a fi 
ferit de bolile de inimă ?

— In primul rind avem da
toria de a ne supraveghea cu 
strictețe și permanent alimen
tația. Vom exclude din hrana 
zilnică alimentele care conduc 
la creșterea conținutului de co
lesterol și grăsimi in singe, cum 
sînt : untul. untura, slănina, 
carnea grasă, smintina. frișca, 
ouăle și vom consuma carne 
proaspătă slabă de vită, pasăre 
sau pește, brinzeturi proaspete, 
făinoase, legume și fructe proas
pete, bogate in vitamine. Vor 
fi evitate, pe cit este posibil, 
conservele, mai ales cele de 
carne Și de pește. Untul, smin- 
tîna, untura etc. vor fi înlocui
te cu ulei de floarea soareluF 
sau de porumb precum și cu 
margarina Grăsimile vegetale 
protejează arterele coronare de 
formarea și depunerea coleste
rolului. Important este de a ne 
menține permanent in limitele 
greutății standard care, după 
cum se -știe, este in funcție de 
înălțime, virstă și sex.

Alt factor tot atit de impor
tant pentru prevenirea bolii 
coronariene este activitatea fi
zică. Majoritatea populației de 
la orașe duce o viață sedenta
ră cil lotul nesănătoasă. Statis
ticile au arătat că incidența bo
lilor coronariene este propor
țională cu numărul automobi
lelor, iar observații medicale 
îndelungate au dus la conclu
zia că activitatea fizică are un

ră radio; 10,10 Curs de limba 
engleză; 10,30 Arii din ope
rele lui Bellini: 11.05 Radio- 
Prichindel; 11,45 Sfatul medi
cului: 12,00 Din muzica po
poarelor; 12,15 Muzică ușoară 
de Richard Bartzer; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,22 Melodii cu 
dedicație; 13,45 Interpreți de 

enorm efect binefăcător asupra 
sănătății. Mișcarea stimulează 
circulația, tonifică organismul, 
ușurează digestia și tranzitul 
intestinal, menține suplețea cor
pului, întărește inima favorizînd 
circulația coronariană.

— Operațiile de trans
plantare a inimii au des
chis un nou capitol in 
medicină. Ce părere a- 
veți despre perspectivele 
care se întrezăresc în a- 
ceastă privință ?

— Ziua de 4 decembrie 1968, 
cind profesorul Barnard și e- 
chipa sa de Ia spitalul din Ca
petown a făcut primul trans
plant de inimă ia om a de
venit istorică. Lumea medicală, 
dar mai cu seamă cea „laică“, 
s-a entuziasmat la paroxism 
sperind că, în fine, s-a găsit 
leacul bolilor «de inimă. Pentru 
moment, insa, operațiile de 
transplantare a inimii au sis
tat. Chirurgii nu mai operea
ză, așteaptă ca studiile imuno- 
logice care se efectuează in di
verse centre din lumea întrea
gă să găsească arma cu care 
să se poată lupta împotriva 
respingerii inimii transplantate 
de către organism.

Credința mea este că viitorul 
nu aparține transplantului de 
inimă de om. Implantarea unei 
inimi artificiale sau a unei 
inimi luate de la un animal 
are cele mai mari șanse de 
reușită (in operații ile rutină) 
bineînțeles presupunind că pro
blema respingerii este rezolvată.

— Fiindcă ne vizitați 
orașul, vă rugăm să ne 
spuneți dacă, din ei'pe- 
riența dv., credeți că mi
nerii. prin specificul mun
cii lor, sint supuși unor 
boli speciale și dacă exis
tă o patologie cardiacă 
specifică pentru această 
categorie profesională ?
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7500000 LEI
PREMII LA TRAGEREA

SPECIALA LOTO
La această tragere se acordă :
AUTOTURISME : 10 „DACIA 1 300“, 30 „DACIA 1100“ 

40 „SKODA 100 S”.
PREMII IN BANI: de 10 000 lei; 1 000 lei și 100 lei. 
TRAGEREA LA 21 IUNIE 1970.
Fiecare bilet are un număr de 6 cifre.
Se ciștigă și cu terminații de numere.
Procurarea biletelor se poate face de Ia toate agențiile 

LOTO pină cel mai tirziu la 17 iunie 1970.
Prețul unui bilet : 5 lei.
Cunipărind mai multe bilete pentru aceasta tragere spe

cială vă măriți șansele de ciștig.
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muzică populară: 14,05 File do 
poveste; 14,30 Te apăr, te 
laud, te cînt — emisiune qnu- 
zicală pentru ostași; 15,00 Cro
nica muzicală; 15,15 Compozi
torul săptăminii; 15,45 Radio
jurnal. Transmisiune directă 
de la Paris; 16,20 Melodii 
populare; 16,30 Revista econo
mică; 17,05 Antena tineretu
lui; 17,30 Din cele mai cunos
cute melodii populare: 18,30 
O melodie pe adresa dv.; 19,00

— Minerii, in afară de cele
lalte boli comune tuturor, sint 
in special înclinați spre boala 
numită cord pulmonar. Inhala
rea și fixarea in plămin a par
ticulelor solide de cărbune sau 
de siliciu, râspindite in atmos
fera respirată de miner poate 
duce mai întii la îmbolnăvirea 
plăminului care apoi, la rindul 
său, îmbolnăvește inima.

— Cum ar fi posibil 
să-i apărăm pe mineri de 
imbolnăvirea inimii prin 
silicoză sau bronșite cro
nice ?

— îmbunătățirea igienei in
dustriale și măsurile de redu
cere a infecțiilor pulmonare 
vor avea, fără îndoială, ca re
zultat scăderea incidenței boli
lor dc inimă specifice mineri
lor. Trebuie atrasă atenția mi
nerilor asupra pericolului fuma
tului care poate duce la insta
larea unei bronșite cronice ca
pabile să precipite apariția 
bolii de inimă.

— Cum vedeți dv^ in 
spiritul celor afirmate, 
posibilitatea im bună tu tirri 
asistenței cardiovasculare 
a minerilor, respectiv a 
populației din Valea Jiu
lui ?

— In primul rind prin con
trolul periodic, de către medicul 
cardiolog al tuturor minerilor. 
Medicul cardiolog dintr-o regiu
ne minieră trebuie, in mod o- 
bligatoriu. să stâpînească di
versele tehnici ale unor probe 
funcționale respiratorii. Bineve
nită ar fi crearea unor <t^ti>’ni 
cu condiții climaterice favora
bile unde, la nevoie, minerul 
ar putea fi trimis temporar, 
precum și realizarea in mediul 
minier a unor mici centre cu 
un echipament minim pentru 
obținerea testelor simple ale 
funcției respiratorii.

s
s»

I

Gazeta radio; 19,30 Săptămîna 
unui meloman; 20.05 Tableta 
de seară; 20,10 — 365 de cîn- 
tece; 20,20 Argheziană: 20,25 
Solistul serii — Jean Păunes- 
cu: 20.45 Teatru radiofonic : 
..Atelierul păsărilor de aur" 
de Radu Boureanu; 21,45 Mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 Meridiane 
melodii; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

In vederea atragerii tinere 
tulul absolvent al școlilor 
generale spre școlile profesio
nale, conducerea Grupului 
școlar minier Petroșani a or 
ganizat n interesantă expozi 
(ic cu lucrări executate d<- 
elevii școlilor profesioni’'- 
din municipiul nostru.

Do la intrarea in sala ex 
poziției, vizitatorul rfimine 
plăcut impresionat de sen 
zatia noului pe caro o oferă 
expoziția atit prin interesau 
ta si estetica ei organizai •• 
cit și prin arta cu care au 
fost executați lucrările cx 
puse aici. Tocmai de aceea 
această expoziție, deși d<- 
chisă in data do 10 iunie, a 
fos| deja vizitată de școlii» 
generale din Petrila și P<' 
frosani (clasei - 
lin vfidit inter-'

N'c-am adresat directorului 
Grimului școlar minier, tov 
Iosif Leerand care, foarte a 
mab'l s a oferit să ne fi- 
chiar (tinsul ghid.

..I.a această expoziție și-an 
flat concursul elevii mai mul
tor scoli profesionale si In
dustriale — ne-a inccput re
latarea. Avem aici lucrări c- 
Xecutale de elevi ai Liceului 
industrial Petroșani, ai Școlii 
profesionale din Liineni și dc 
elevii Grupului școlar minier 
Petroșani. Sînt prezentate lu
crări din diferite domenii dc 
activitate..

Intr-adevăr, prin diversita
tea sculelor, aparatelor dc la
borator. machetelor precum 
și a planșelor tehnice inge
nios executate, expoziția 
stirnește un viu interes și o 
apreciere deosebită a poten
tei acestor elevi.
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I. LICIT

DUMINICĂ 14 IUNIE

8,30 Deschiderea emisiunii 
Microavanpremiera.

8.40 Gimnastică și muzică. 
9,00 Viața satului.

10,00 Din nou litoral — din 
nou munte. împreună . 
vacanță.

11,00 Matineu simfonic. Or
chestra simfonică din 
Stockholm (Suedia).

12,00 De strajă patriei.
12,30 Căminul.
13.35 Emisiune în limba ma

ghiară.
17,00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Micro- 
avanpremiera.

17,05 Buletin de știri.
17,10 Concert in luncă.
17.40 Clopoțeii vacanței. Spec

tacol muzical-distractiv 
pentru copii.

18.35 Film seria! : „Oliver 
Twist“ (reluarea» ulti
mului episod).

fi

19,05 In aceste zile la Ga
lați... Reportaj.

19,25 Anunțuri — publicitate.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Campionatul mondial de 

fotbal. Meciuri din sfer
turi de finală : R.F.G. 
— Anglia. Transmisiune 
directă de la Leon.

21.45 Aveți legătura cu Pa
risul.

22.10 Prietenii cinteculu; : 
Formația de muzică u- 
șoară „Les compagnons 
de la chanson".

22.45 Telejurnalul de noapte.

LUNI 15 IUNIE

In jurul orei 15,45 Transmi
siune directă de la so
sirea la Paris a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România, ca
re la invitația președin
telui Georges Pompidou, 
va face o vizită oficială 
in ITanța.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

18,05 Actualitatea in econo
mie.

18,15 Examen neprevăzut.
18,40 Reportaj TV.
19.10 Muzică populară din 

Moldova interpretată de 
taraful Uzinelor niec<-- 
nice Nicolina — lași.

19,30 Telejurnalul de seară. 
21,00 Roman foileton ..Cas i 

Buddenbrook" (III).
21.45 Steaua fără nume.
22.50 Telejurnalul de noapte

FOTBAL

Dinamo 
București — 

Jiu! 2-1
Ieri. Ia Sibiu in cadrul 

sferturilor de finală ale .Cu
pei României* la fotbal. Di
namo București a învins cu 
2—1 (0—0) pe Jiul Petroșani, 
prin punctele marcate de 
Doru Popescu (2). Pentru 
Jiul a înscris Peronescu.

(Agerp-esj



4 Steagul roșu
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AJUTOARE 
din străinătate

y/474 INTERNAȚIONALA
Programul .Alimentar Mon 

dial (P %M) 
o ord i asistență tehnică in va
loare di‘ 1 477 500 dolari S.U.A., 
pentru ajutorarea zonelor sinis- 

■
programului PAM s-au aprobat, 
pentru prima etapă. 7125 tone 
făină de griu. 1 425 tone lapte 
praf. 570 tone ulei comestibil.

Consiliul Central al coopera
tivelor cehoslovace acordă fon
dului de ajutorare 150 000 co
roane.

Întrajutorarea protestantă el
vețiană a mai oferit, pe lingă 
cele 8 generatoare electrice și 
6 aparate de radio emisic-re- 
copțic anunțate anterioi 1 500 
kg îmbrăcăminte.

In același scop. Banca Națio
nală a Austriei a pus la dispo
ziția Crucii Roșii austriece 
<50 000 șilingi.

Tot din Austria au mai făcut 
donații firmele „Osterr Zigare- 
tenfillre' — 3 000 șilingi. „Fire- 
facher und Sohne" — 10 000 și
lingi. „Austria Tabakergie* — 
10 000 șilingi.

In cadrul legăturilor de prie
tenie stabilite intre cele două 
orașe, primăria orașului Kas
sel a hotărit să trimită muni
cipiului Brăila suma de 10 000 
mărci vest-germane in vederea 
sprijinirii reconstrucției zonelor 
orașului, lovite de inundații.

Crucea Roșie cehoslovacă a 
acordat un ajutor in valoare de 
300 000 coroane, constind in a- 
limente. îmbrăcăminte etc.

In cadrul colectei organizate 
de Arhiepiscopia din Atena 
pentru ajutorarea celor ce au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor din România, popu
lația capitalei Greciei a oferit 
pînă acum 35 000 pături. Au 
fost pregătite, de asemenea. 150 
de baloturi conținind 30 000 ar
ticole de îmbrăcăminte, ce ur
mează a fi expediate zilele a- 
cestea in țara noastră, cu un 
vapor special.

Impresarul grec Theodoros 
Critas a depus în contul pen
tru ajutorarea zonelor sinistrate 
10 000 drahme, iar familia Cos
tas Sigaras — 50 de pături.

Intr-o scrisoare adresată am
basadei României din Stock
holm. industriașul Axei Axson 
Johnson, exprimlndu-și simpa
tia față de poporul român, a- 
nunță depunerea sumei de 
30 000 coroane daneze la fondul 
centralizat de ajutorare a zone
lor sinistrate din România, or
ganizat de Radio Hlalpen.

Organizația de tineret ..Die 
Falken* și Organizația de tine
ret a sindicatelor salariaților 
din serviciile tehnico-adminis- 
trative din R. F. a Germaniei 
au subscris la fondul de ajuto
rare cite 1 000 mărci vest-ger
mane. iar organizația „Tinerii 
socialiști", 3 000 de mărci.

Obiecte 
zburătoare 

neindentificate 
observate 

de echipajul 
lui

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Membru echipajului am
barcațiunii construite din pa
pirus „Ra-II". care traversea
ză in prezent Oceanul Atlan
tic, au anunțat prin radio că 
au observat in zorii zilei de 
joi un obiect zburător ne- 
identificat. Intr-o emisiune 
pe unde scurte, recepționată 
in localitatea Clear warter 
(S.U.A.). navigatorul Herman 
Baker a comunicat că la o- 
ra 1,30 GMT împreună cu e- 
gipteanul Georges Sourial a 
văzut timp de citeva minute 
acest obiect luminos. „Inten
sitatea luminii — de culoare 
portocalie — era la fel ca 
aceea a unui avion care ex
plodează în aer și se prăbu
șește dincolo de orizont* — 
a spus el. Baker a precizat 
că in mod hotărit nu 
putea să fie vorba des
pre o stea și nici despre lu
nă. inlrucit obiectul obser
vat -e deplasa cu repeziciune 
pe cer de la stingă spre 
dreapta

Baker a comunicat că in 
momentul observării obiec
tului zburător neidentificat, 
„Ra-11* se afla la aproximativ 
750 mile, vest de coastele A- 
fricii.
Informat despre aceasta, con

ducătorul expediției, Thor 
Heyerdahl, a declarat că in 
noaptea precedentă a avut o- 
cazia să vadă, la rindul său, 
timp de citeva secunde, ..o 
puternică lumină portocalie* 
cam in aceeași direcție.

S-a anunțat, de asemenea, că 
municipalitatea orașului Miin- 
chon a subscris suma dc 10 000 
de mărci vest-germane.

Delegatul firmei „Van Wa- 
\eren" din R. F. a Germaniei, 
Doehler Vilhelm a făcut cunos
cut că donează pentru ajuto
rarea regiunilor sinistrate o 
< intitate de 10 000 kg fasole de 
sâmință in \aloare de 43 000 
mărci vest-germane.

Din partea firmei „Export- 
Vnion Krupp* s-a primit o te
legramă prin care se anunță că 
a fost pusă la dispoziția am
basadei române din R. F. a 
Germaniei suma de 15 000 mărci 
a est-germane, drept contribuție 
la fondul de ajutorare.

Firma „Hugo Scliule* din 
Miinchen a transmis in contul 
1 000 la Banca Română dc Co- 
merț Exterior suma dc 2 000 
mărci vest-germane.

Firma „Comerio Ercole* din 
Italia a comunicat expedierea 
gratuită, către Combinatul tex
til „Tirnava“ Mediaș, a unui 
colet de 37 kg, cuprinzind di
ferite elemente de automatizare 
de primă importanță pentru u- 
tilajele livrate anterior și de
teriorate in urma inundațiilor.

Reprezentanții firmei ameri
cane „Corning Glass Works" 
in București au donat 400 do
lari.

Cetățeanul italian Grappî Er
nes din Bologna a donat 500 
de dolari.

Noi firme din Belgia au sub
scris la fondul de ajutorare 
pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor din Romnâia i „Li
mon Chimique Beige* — 24 
cutii penistrină forte a cite 25 
fiole, in valoare totală de 22 200 
franci belgieni, „Etablisse- 
ment Commercial Globus* — 
50 000 franci. „Internille S.A.* 
— 10 000 franci. „Triplex Im
port" — 5 000 franci.

Firma ,,Milti“ din Lichtenstein 
a hotărit donarea unej canti
tăți de materiale de construcții 
industriale și civile în valoare 
de 5100 franci elvețieni.

Au mai anunțat donații socie
tățile franceze „Interagra" — 
10 000 franci francezi, „La Qu- 
inoleine et ses derives" — 1 000 
franci.

„Serkatc Company", exporta
tor de bumbac din Iran, a do
na’. 100 000 riali.

Studenții Universității din
Viena au donat la fondul de a- 
jutoare 8 865 șilingi.

(Agerpres)

In foto : Nava „RA 11“ din papirus, pe care celebrul navigator norvegian Thor He
yerdahl, împreună cu încă 8 exploratori încearcă să traverseze Atlanticul, in portul Safi. 
după lansarea sa la apă.

0 La 12 iunie, asupra raio
nului Lomjin din Polonia s-a 
abătut o ploaie torențială care 
a provocat importante pagube 
materiale. Au fost inundate 
1 000 ha terenuri agricole, iar 
șoselele și căile ferate au de
venit inutilizabile. In unele lo
curi nixelul apei a atins 1 me
tru. Precipitațiile cele mai a- 
bundente au căzut in apropiere 
de localitatea Sniadow.

Președintele Franței l-a primit 
în audiență pe ambasadorul

României
PARIS 13. — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Gheor
ghiu. transmite : Președintele 
Republicii Franceze, Georges 
Pompidou, a primit, simbătă, 
in audiență la Palatul Elysee 
pe Constantin Flitan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro-

Zborul navei „Soiuz-9“
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

Cea de-a 188-a rotație in jurul 
Pămintului a fost încheiată dc 
nava cosmică „Soiuz-9U simbătă 
la ora 13,32 (ora Moscovei). 
Cosmonauții au continuat .și in 
această zi experiențele tehnice 
și medicale, utilizind și unele 
aparate noi, iar în momentul

BUPAPE STA

Convorbirile ambasadorului 
itinerant al Finlandei în Europa

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La Budapesta a sosit 
Ralph Enckell, ambasador itinerant al Finlandei in Europa, 
însărcinat cu misiunea de a purta convorbiri cu reprezen
tanții diferitelor guverne europene în problema convocării 
conferinței pentru securitatea europeană. După cum infor
mează agenția MTI, el a fost primit de ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Janos Peter, și a avut convorbiri 
cu Frigyes Puja, prim-locțiitor al ministrului ungar al afa
cerilor externe.

Reuniunea Comitetului de lucru 
al P. C. N. Indian

DELHI 13 (Agerpres). — La 
Delhi a avut loc o reuniune a 
Comitetului de lucru al Parti
dului Congresul National In
dian la care au participai pre
mierul Indira Gandhi, miniștri 
principali ai statelor, membri ai 
guvernului central. In cadrul 
reuniunii au fost elaborate o 
serie de rezoluții referitoare la 
situația politică internă din In
dia și sarcinile partidului în 
domeniul social-economic. Pro

NEW Y'ORK 13 (Agerpres). — In numele „Comitetului 
pentru respectarea Constituției*, un grup dc reprezentări 
ai opiniei publice americane au cerut Curții Supreme a 
S.U.A. să ia în dezbatere problema „legalității11 războiului 
din Indochina, declanșat de S.U.A. in urmă cu șapte ani 
fără aprobarea Congresului. Ei au publicat in ziarul „New 
York Times11 o declarație în rare condamnă politica S.U.A. 
în Asia de sud-est, subliniind caracterul neconstituțional al 
acesteia.

Printre semnatarii declarației se numără fostul minis
tru al justiției. Ramsey Olark, senatorul Charles Goodell, 
profesorul John Kenneth Galbraith, fostul ambasador al 
S.U.A. în India. Arthur Goldberg, fostul reprezentant al 
Statelor Unite la O.N.U., precum și multe alte personalități 
proeminente ale vieții politice americane.

0 Ambasada Elveției la Mon- 
tevideo a fost atacată vineri 
de un grup de persoane apar- 
ținind organizației clandestine 
uruguavene „Forțele armate re
voluționare orientale" (FARO). 
Atentatorii au pătruns in in
cinta ambasadei și au luat ciî'- 
ei o serie de documente foto
copii și mașini de scris după 
care au plecat lăsînd manifes
te semnate „FARO".

0 Președintele cameruncz, 
Ahmadou Ahidjo. a hotărit re
manierea guvernului Republi
cii Federale Camerun. Din ve
chiul cabinet, care număra 18 
miniștri, nu și-au păstrai porto
foliile decit nouă. Au fost 
create patru ministere noi, ast
fel câ in actuala formație gu
vernul cameruncz are 20 de 
miniștri.

la Paris
mânia la Paris, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială în legătură 
cu apropiata vizită in Franța 
a președintelui Consiliului de 
Stat al României.

trecerii navei deasupra zonei 
ecuatorului au realizat legături 
radio pe unde scurte cu punc
tele terestre.

Datele furnizate de aparate, 
ca și rapoartele cosmonauților 
atestă că ei se simt bine și își 
păstrează capacitatea de muncă.

iectele de rezoluție urmează să 
fie supuse spre examinare și 
aprobare sesiunii Comitetului 
pe întreaga Indie al Partidului 
Congresul National Indian, pro
gramată pentru 14 iulie.

Primul ministru Indira Gan
dhi a făcut cu această ocazie 
o declarație consacrata proble
melor pe care le ridică aplica
rea programului de transformări 
democratice hotărite la ultimul 
congres al partidului. Acest

• CONSILIUL DE SECURI
TATE a adoptat o hotărire pri
vind convocarea unor reuniuni 
periodice ale membrilor săi la 
nivel de miniștri de externe. 
Ordinea de zi a acestor reu
niuni va fi elaborată de secre
tarul general al O.N.U., în co
laborare cu membrii Consiliu
lui. Data primei reuniuni nu a 
fost stabilită.

0 Partidul liberal democrat (de guvernămint) urmează 
să trimită la sfirșitul acestei săplumini o misiune de infor
mare in Europa, pentru a studia stadiul relațiilor economice 
și financiare dintre Japonia și unele țâri vest-europene.

Delegația japoneză, care va fi condusă de Mikio Mizuta. 
președintele Comitetului politic al P.L.D., se va intilni cu 
oficialități din Franța, Belgia, Marea Britanic, R. F. a Ger
maniei și Italia, pentru a analiza problema sistemului de 
taxe indirecte, a măsurilor antiinflaționiste și a politicii 
agricole a țărilor respective.

DUBMA

Sesiunea 
Consiliului 
științific 

al Institutului 
unificat 

de cercetări
nucleare

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
intre 9 șl 12 iunie, la Dubna a 
avut loc cea de-a 28-a sesiune 
a Consiliului științific al Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare, la care au participat oa
meni de știință din țările mem
bre. Din partea tării noastre a 
participat o delegație condusă 
dc acad. Horia Hulubei.

Consiliul a examinat proble
me legate de activitatea științl- 

*fică a institutului și de planuri
le privind dezvoltarea ulterioa
ră a acestuia. O atenție deose
bită s-a acordat experiențelor 
la cel mai puternic accelerator 
de particule din lume — accele
ratorul de la Serpuhovo. Au 
fost prezentate rapoarte cu pri
vire la principalele lucrări efec
tuate la Dubna prin eforturile 
oamenilor de știință din țările 
socialiste.

program prevede naționalizarea 
marilor banei particulare, dez
voltarea planificată a economi
ei naționale, industrializarea 
tării pe scară largă, extinderea 
și consolidarea ramurilor cheie 
ale economiei naționale prin 
dezvoltarea sectorului de stat. 
Programul acordă prioritate, 
totodată, limitării sferei de ac
tivitate a marelui capital mono
polist, lichidării mizeriei și șo
majului și creșterii generale a 
nivelului de trai al maselor.

AMMAN

Calm în curs
AMMAN 13 (Agerpres). — 

Cu excepția unor incidente 
minore, capitala Iordaniei și 
împrejurimile ei și-au recăpă
tat aspectul obișnuit, după a- 
proape o saptămină de lupte 
între forțele organizațiilor pa
lestiniene de guerilă staționate 
în Iordania și unități ale arma
tei iordaniene. Potrivit unor 
surse iordaniene și ale organi
zațiilor palestiniene, inciden
tele s-au soldat cu moartea și 
rănirea a sute de persoane. La 
Amman, transmite agenția 
France Presse, pe străzile ora
șului patrulează unități mixte 
iordano-palestiniene care asi
gură respectarea de către cele 
două părți a acordului de înce
tare a ostilităților.

Potrivit agenției irakiene de 
presă, acordul de încetare a 
ostilităților prevede, între alte
le, reîntoarcerea forțelor arma
te iordaniene și a unităților de 
fedaini la taberele lor. investi
garea cauzelor și stabilirea per
soanelor care se fac vinovate 
de incidentele sîngeroase, des
tituirea unor ofițeri superiori 
din armata iordaniană și for
marea unui comitet pentru su
pravegherea aplicării prevede
rilor acestui acord.

Din Amman se anunță că 
suveranul hașemit a avut vi
neri convorbiri cu Abdelaziz 
Bouteflika. ministrul alqerian 
al afacerilor externe, și cu vi- 
ccpremierul irakian Salah Mahdi 
Ammache, sosiți în capitala
iordaniană cu misiunea de a- 
media în conflictul dintre
autoritățile de la Amman și 
organizațiile palestiniene de re
zistentă. Cu ocazia vizitei sale 
la Amman, șeful diplomației
algeriene a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Yaser Arafat, 
președintele Organizației pen-

0 Edward Kennedy a fost 
ales vineri candidat al Parti
dului democrat pentru reînnoi
rea mandatului său senatorial 
in cadrul alegerilor legislative 
din noiembrie a. c. Ih cuvintul 
său, senatorul Kennedy a lan
sat un apel către toți membrii 
Partidului democrat de a-și in
tensifica acțiunile care să deter
mine schimbări de amploare in 
țară.

Consideratiunile
guvernului român privind 

întărirea securității internaționale
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Misiunea permanentă a Repu
blicii Socialiste România pe 
lingă O.N.U. — New York a 
transmis secretarului general al 
O.N.U. o notă verbală cuprin
zind considerațiunile guvernu
lui țării noastre referitoare la 
problema întăririi securității 
internaționale, ca răspuns la re
comandările rezoluției 2 606 
(XXIV) adoptată de Adunarea 
Generală la 16 decembrie 1969.

In notă se arată că preocu
parea pentru întărirea securită-

PERU

După 
cutremur

LIMA 13 (Agerpres). — 
Intr-o cuvinlare radiotelevi
zata, președintele Republicii 
Peru. Juan Velasco Alvarado, 
a declarat că peste 50 000 de 
persoane și-au pierdut viata 
și un milion de persoane au 
fost afectate de catastrofalul 
cutremur de pămint ce a 
avut loc la 31 mai. El a ară
tat că orașe întregi au dispă
rut de pe suprafața pămîntu- 
lui, iar multe dintre ele nu 
vor mai putea fi locuite nici
odată. Infrastructura .și indus
tria regiunii afectate dc se
ism — a spus Velasco Alva
rado — „au suferit pagube 
enorme", la fel ca și secto
rul comercial.

Președintele a subliniat, 
totodată, mulțumirile poporu
lui peruvian fată de popoare
le și guvernele ce au acordat 
ajutoare.

de restabilire
tru eliberarea Palestinei, căruia 
i-a înmînat un mesaj din par
tea președintelui Boumediene. 
Vineri, relatează agenția Reu
ter, Yaser Arafat numit recent 
comandant suprem al tuturor 
forțelor palestiniene de gueri
lă, a cerut convocarea unei re
uniuni de urgentă a Ligii Ara
be, pentru a examina plîngerea 
organizațiilor palestiniene îm
potriva guvernului iordanian. 
Organizațiile palestiniene îșl 
mențin acuzațiile că unele 
cadre din conducerea armatei 
iordaniene ar fi urmărit să li- 
cludeze mișcarea de rezistentă 
din Iordania, deși regele Hussein 
a dezmințit acest lucru. Un co
municat publicat de Comitetul 
Central al rezistentei palesti
niene, subliniază agenția France 
Presse, pretinde că o serie de 
personalități care ocupă poziții 
cheie în guvernul iordanian ca
ută să semene discordie între 
organizațiile palestiniene de gu
erilă și poporul iordanian.

Agențiile de presă informează 
că rezidentii străini luați osla- 
tcci de forțele organizațiilor pa
lestiniene de guerilă au fost 
puși în libertate. Pe de altă 
parte, se anunță că la cererea 
quvernelor S.U.A., R.F. a Ger
maniei și ale altor tari, peste 
300 de cetățeni de origine stră
ină au părăsit vineri capitala 
iordaniană la bordul unor avi- 
oane aparținînd diferitelor soci
etăți de transporturi aeriene. 
Cotidianul ..Al Ahram" relatea
ză c<i, la cererea S.U.A., guver
nul egiptean a intervenit pe 
lingă organizațiile palestiniene 
pentru a asigura ' securitatea 
cetățenilor americani din Iorda
nia și pentru a obține elibera
rea cetățenilor reținuți de orga
nizațiile palestiniene.

0 In regiunea Saigon-Cholon, 
60 000 dc muncitori au hotărit 
să declanșeze la 15 iunie o 
grevă generală. Această deci
zie a fost luată în semn dc so
lidaritate cu muncitorii care 
deservesc portul Saigon, aflați 
in grevă de la 28 mai. Gre
viștii cer îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și anularea 
concedierilor arbitrare anunțate 
de administrația portului. 

ții internaționale și pentru bu
na funcționare a mecanismului 
prevăzut, in acest scop, in Carta 
Organizației Națiunilor Unite 
este cu atit mai justificată, cu 
cil in unele regiuni ale lumii 
se mențin incă focare dc con
flicte și surse de tensiune. Cer
curile imperialiste cultivă di
sensiunile și încordarea, aten
tează la libertatea și liniștea 
popoarelor, pentru a-și menține 
și consolida astfel dominația.

După părerea guvernului ro
mân, securitatea internațională 
reclamă un sistem de angaja
mente clare din partea tuturor 
statelor, precum și măsuri con
crete care să ofere fiecărui stat 
garanția deplină că se află la 
adăpost de orice primejdie de 
agresiune sau de alte acte de 
folosire a forței sau de amenin
țare cu forța și care să asigure 
dezvoltarea lor pașnică, intr-un 
climat, de destindere înțelegere 
și colaborare.

Subliniind necesitatea respec
tării dreptului fiecărui popor 
dc a-și hotărî soarta în mod 
independent. România conside
ră că securitatea internațională 
poate fi realizată numai prin 
statornicirea și dezvoltarea in
tre state a unor relații bazate 
pe respectarea principiilor su
veranității și independenței na
ționale. egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne. integrității teritoriale, 
nerecurgerii la forță sau la a- 
menințarea cu forța și avanta
jului reciproc.

Adoptarea solemnă a Decla
rației asupra principiilor de 
drept internațional privind re
lațiile prietenești și cooperarea 
intre state ar constitui o mă
sură concretă in direcția întă
ririi securității internaționale.

La întărirea securității inter
naționale ar contribui și elabo
rarea unei definiții general ac
ceptate a agresiunii.

Apreciind însemnătatea rolu
lui care revine Organizației 
Națiunilor Unite, în eforturile 
pentru întărirea păcii și secu
rității popoarelor, România con
sideră necesar ca in acest for

Succese obținute de forțele 
patriotice guineeze

ALGER 13 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea (Bissau) și Insulele 
Capului Verde (Paigc), Amilcar 
Cabral, a expus in cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Alger succesele obținute de 
forțele patriotice în lupta de 
eliberare națională. De la înce
putul lunii aprilie, detașamente 
Paigc au lansat 207 atacuri asu
pra pozițiilor consolidate ale 
armatei portugheze, au organi
zat 50 dc ambuscade și au scos 
din luptă 300 de soldați și ofi
țeri, au distrus sau avariat 20 
de mașini militare, au scufun
dat-5 nave și au doborit două 
avioane și două elicoptere. Tot

La Rio de Janeiro
continuă cercetările

® Ex-președintele Aramburu, răpit de elemente 
necunoscute, a fost executat

RIO DE JANEIRO 13. (Ager
pres). — Vineri seara la Rio 
de Janeiro s-a anunțat că auto
ritățile braziliene se afla in 
posesia unui mesaj din partea 
răpitorilor ambasadorului vest- 
german, Ehrenfried von Hobbe- 
len, care cuprinde lista a 28 
deținuți politici a căror elibera
re este cerută în schimbul pu
nerii în libertate a diplomatu
lui. Mesajul a fost găsit intr-o 
biserică din cartierul Leblon.

Intre timp, poliția și armata 
continuă cercetările pentru des
coperirea răpitorilor ambasado
rului vest-german. Comanda
mentul Armatei a dat publici
tății o listă conținind numele a

★

RIO DE JANEIRO. 13 — Co
respondentul Agerpres, Vasile 
Oros, transmite: Potrivit infor
mațiilor din cercurile oficiale 
arqentiniene, activitatea vii
torului președinte provizoriu al 
Argentinei va fi supervizată de 
camandanții celor trei armate 
care l-au destituit pe Ongania. 
Astfel aprobarea decretelor cu 
putere de lege va reveni în ex
clusivitate juntei alcătuite din 
comandanții celor trei armate. 

să,fie reprezentate toate țările 
interesate.

In notă se subliniază necesi
tatea restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.. a admiterii 
în O.N.U. a celor două slate 
germane și a altor state.

Pentru realizarea unui climat 
de pace și securitate în lume, 
este necesar ca statele să în
curajeze și să se angajeze in
tr-un larg proces de cooperare 
internațională, baza egalității in 
drepturi și fără nici un fel de 
discriminare.

Guvernul român consideră că 
este necesar să se acționez© 
hotărit pentru a se obține re
zultate pe calea opririi cursei 
înarmării, a trecerii practice Ia 
dezarmarea generală și în pri
mul rînd la dezarmarea nuclea
ră. România a militat consec
vent pentru adoptarea și în
făptuirea unor măsuri concrefl 
de dezarmare, menite să dură 
la reducerea treptată și, în celo 
din urmă, la eliminarea defi
nitivă a armelor si a forței clin 
sfera relațiilor internațion Ie.

Consolidarea păcii și securi
tății internaționale, reclamă im
perios lichidarea ultimelor ves
tigii ale colonialismului.

Acțiunile la nivel regional, 
vizînd dezvoltarea cooperării și 
înfăptuirea securității în diferi
te părți ale lumii, not exercita 
o influență pozitivă asupra în
tregului climat international. 
In acest sens, un rol impor
tant revine apropierii și înțe
legerii între statele europene, 
pentru înfăptuirea securității ne 
continent.

Un efect deosebit de pozitiv 
asupra climatului politic gene
ral îl au stabilirea de înțele
geri regionale. In acest sens. 
România consideră necesar sâ 
se intensifice eforturile, de că
tre toate guvernele în cauză, 
pentru dezvoltarea largă a re
lațiilor interstatale în regiunea 
Balcanilor, pentru transforma
rea acestei zone într-o zonă a 
păcii, conviețuirii pașnice, in
tr-o regiune lipsită de arm© 
nucleare.

odată, a fost capturată o în
semnată cantitate de materiale 
dc luptă. Amilcar Cabrai a su
bliniat, pe de altă parte, că pa- 
trioții au dejucat planurile por
tugheze de a înăbuși mișcarea 
de eliberare națională și că 
lupta poporului guineez pentru 
lichidarea definitivă 3 domina
ției coloniale se desfășoară cu 
succes bucurindu-se de spriji
nul marii majorități a populați
ei.

Secretarul general al Paigc a 
exprimat mulțumiri țărilor soci
aliste si forțelor progresiste din 
întreaga lume pentru sprijinul 
acordat luptei de eliberare diu 
Guineea (Bissau) și Insulei© 
Capului Verde.

11 persoane suspecte de a fl 
luat parte la această acțiune, 
printre care se află și fostul 
căpitan al armatei, Carlos La- 
inarca, conducătorul organiza
ției clandestine „Avangarda 
populară revoluționară".

Președintele Braziliei, Emilio 
Garaztazu Medici, a avertizat) 
pe răpitorii diplomatului vest- 
geiman că sint răspunzători de 
viața acestuia. Autoritățile au 
reamintit 'că în baza Actului 
securității naționale, decretat 
anul trecut, ’ participant)! la ră
pirea unui străin în cursul că
reia se înregistrează victim® 
omenești sint pasibili de pe« 
deapsa capitală. j

★ ★

Generalul Sanchez Lahoz, co
mandantul celui de-al treilea 
corp de armată, a declarat da 
altfel că, mai devreme de trei 
ani Argentina nu va putea 
avea o viață politică normală,

Pe de altă parte, intr-un nou 
comunicat difuzat de grupul ca- 
re și-a asumat responsabilita» 
tea sechestrării ex-președintelui 
Aramburu se arată că acesta a 
fost executat.
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