
’7 ta

Steagul roșa
PROLETARI DIN TOATS TA""C UNIȚI VA I

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef - 1638;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrala - 1220 (1221) ; viața de partid 
- interior 71; socială - interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-invă- 
țămint - inferior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

TELEGRAMA

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit sîmbătă o masă 
tovărășească cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei de 
naștere a tovarășului Ștefan 
Voi’eu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
Ro-j^nia.

Au luat- parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer. Emil Bodnaraș. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghc 
Pană. Gheorghc Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilic Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan. Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa. Dumitru 
Popescu. Leonte Răutu. Gheor
ghc Stoica, Vasile Vîlcu. Tosif 
Banc. Petre Blajovici. Miron 
Constantinescu. Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Iliescu. Ion 
loniță. Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan. Chivu Stoica.

Toastînd in cinstea sărbăto
ritului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

In numele Comitetului nostru 
Central, al Comitetului Execu
tiv, doresc să exprim, încă o 
dată, cele mai calde felicitări 
tovarășului Voitec cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani. 
Vreau să menționez faptul că 
sărbătorim pe tovarășul Voitec 
in condițiuni în care România 
obține rezultate deosebite în 
dezvoltarea sa pe calea con
strucției socialiste. Multi dintre 
noi îl cunosc de mult pe to
varășul Voitec — unii încă 
chiar de Pe vremea „Tineretu
lui Socialist", alții din perioa
da activității pentru dezvolta
rea colaborării între Partidul 
social-democrat și Partidul Co-

inniunist Român 
lății. Trebuie să spun că in a- 
cele împrejurări tovarășul Voi
tec s-a situat pe poziții de con
lucrare și de colaborare activă 
cu comuniștii, cu care, de alt
fel, se cunoștea dinainte, din 
mișcarea social-democrată. Co
laborarea dintre comuniști și 
social-democrați s-a dezvoltat, 
ajungindu-se la o înțelegere o- 
ficialâ, la realizarea Frontului 
Unic, iar după 23 August la 
crearea unui partid unic al 
clasei muncitoare. Doresc să 
menționez faptul că tovarășul 
Voitec a fost unul din condu
cătorii Partidului social-demo
crat care a militat pentru uni
tatea politică, organizatorică și 
ideologică, pe baza marxism-le- 
ninismului. a clasei muncitoare, 
pentru înfăptuirea partidului 
unic.

Doresc să subliniez că Ro
mânia se află printre primele 
țări în care s-a realizat unita
tea politico-organizatorică a 
clasei muncitoare, crearea Par
tidului Unic Muncitoresc. Ex
periența noastră demonstrează 
că. în anumite condițiuni isto
rice, unitatea clasei muncitoa
re este indispensabilă pentru 
victoria revoluției și construc
ției socialismului. Chiar în con- 
dițiunile menținerii unei anu
mite independențe a partidelor, 
numai o unitate și o colaborare 
strînsă între partidele clasei 
muncitoare poate permite prole
tariatului să-și exercite rolul 
de clasă conducătoare în so
cietate Acesta cred că este un 
element deosebit dc important 
al experienței țării noastre, un 
factor primordial care a asigu
rat succese’e în dezvoltarea so
cialistă a României. Realizarea 
acestui obiectiv poate deschide

calea spre o nouă dezvoltare 
socială in multe țări.

Iată de ce noi apreciem în 
mod deosebit poziția social-de- 
mocraților care au înțeles că 
anumite deosebiri dintre comu
niști și social-democrați nu tre
buie exagerate și care, dimpo
trivă, au căutat căi spre uni
tate, au înțeles că interesele cla
sei muncitoare, ale poporului 
cer unitate. Și de aceea, il săr
bătorim cu toată dragostea pe 
tovarășul Voitec. In anii de du
pă eliberare, tovarășul Ștefan 
Voitec. împreună cu conducerea 
partidului nostru, a contribuit 
la toate succesele înfăptuite în 
țara noastră. Ia dezvoltarea so
cialistă a țării, la realizarea 
unui nivel de viață tot mai ri
dicat pentru întregul nostru 
popor. Tovarășul Voitec poate 
să privească cu satisfacție, cu 
îndreptățită mîndrie faptul că 
mulți zeci de ani a acționat ca 
militant activ al mișcării socia
liste și comuniste din țara 
noastră, pentru progresul Ro
mâniei pe calea socialismului 
și comunismului. Comitetul 
Central. Comitetul Executiv, 
întregul nostru partid și po
por, aniversînd împlinirea a 70 
dc ani de către tovarășul Voi
tec, sărbătorindu-1, sărbătoresc 
un vechi militant al dezvoltării 
României pe calea progresului 
și civilizației.

Doresc să-i urez tovarășului 
Voitec, în numele vostru, al tu
turor. a) Comitetului nostru 
Central, al partidului, al po
porului. multă sănătate, noi suc
cese în activitatea sa: îmi ex
prim convingerea, care sînt si
gur că este și a voastră, că îm
preună cu noi, toți, va munci șt
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Tovarășului L. I. BREJNEV 
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice
Tovarășului N. V. PODGORNII 

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S
Tovarășului A. 

Președintele 
de Miniștri

N. KOS1GHIN
Consiliului 

al U.R.S.S
DRAGI TOVARĂȘI,

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro

și 
Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, al 
poporului român și al nostru 
personal, vă transmitem dum
neavoastră, membrilor echipaju
lui navei cosmice „Soiuz-9" 
Andrian Nikolaev și Vitalii 
Sevastianov, savanților, ingine
rilor, tehnicienilor, muncitori
lor, popoarelor sovietice 
diale felicitări cu prilejul 
cheierii cu succes a celui 
îndelungat zbor orbital realizat 
pînă în prezent și îndeplinirii 
programului complex de cerce
tări și experiențe tehnico-știin- 
țifice și medico-biologicc.

mân, Consiliului de Stat

cor- 
în- 

mai

Poporul român a primit 
sentimente de deosebită bucu
rie vestea despre această nouă 
performanță a cosmonauticii 
sovietice care marchează încă 
un pas important pentru 
gătirea unor zboruri și 
complexe ale navelor cosmice, 
pentru crearea de stații orbitale 
cu durată lungă de funcționare.

Folosim acest prilej pentru a 
adresa popoarelor Uniunii So
vietico urări de ned și jmpor- 
tante .succese în construirea co
munismului, in dezvoltarea știin
ței șl tehnicii, în cercetarea 
cosmosului spre binele civili
zației umane, al colaborării 
prietenești și păcii înlre po
poare.

CEAUȘESCU

Deci, din nou ape. După în
treruperea circulației intre 
Bumbești — Livezeni, o situa
ție asemănătoare s-a produs 
pe linia Petroșani — Baru. Un 
pîrîiaș nevolnic s-a dezlănțuit, 
a ieșit din matcă, a avariat o 
porțiune de șosea, un pod, un 
tronson de cale ferată, a inun
dat case, a degradat lucrări, 
utilaje, materiale. La Crivadia, 
Merișor, Bănită și Baru echipe
le de intervenție formate din 
gărzi patriotice și salariati ai 
unităților economice din muni
cipiu au lucrat toată noaptea 
de 19 spre 20 iunie, pentru a 
repara cit mai urgent posibil 
oeea ce apa a distrus în cîte- 
va ore. In cursul zilei de ieri, 
lucrul a continuat, îndeosebi la 
refacerea porțiunii de șosea de
gradată și la tronsonul de cale 
ferată, pentru redarea lor în 
circulație, intr-un termen cit 
mai scurt. De asemenea, se lu
crează intens la refacerea insta
lațiilor electrice și de telecomu
nicații avariate.

Colectivele de muncă de la 
Șantierul 17 construcții C.F.R., 
Atelierul de zonă. Depoul 
C.F.R. și alte întreprinderi care 
au unități în zona calamitală 
sini hotărîte ca în cel mai scurt 
timp să învingă greutățile ce 
s-au creat, să recupereze pa
gubele produse. Mobilizați de 
comuniști, numeroși oameni ai

depun eforturi susținute 
ca totul să revină la 

organelor 
și de stat s-au 
concentrare în 
utilajelor și 

construcții ne- 
măsurilor lua- 

inunda-

muncii 
pentru 
normal. Prin grija 
locale de partid 
luat măsuri de 
această zonă a 
materialelor de 
cesare. Datorită 
te operativ în timpul 
tiei nu s-au înregistrat victime 
omenești. Familiilor din casele 
avariate d& ape li s-au asigu
rat locuințe provizorii.

In fata greutăților cauzate 
de ape oamenii nu se lasă în
vinși, înfruntînd urgiile naturii 
cu mult curaj, cu răspundere 
sporită pentru apărarea bunu
rilor materiale, pentru recupe
rarea cit mai grabnică a pagu
belor produse.

★
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pre- 
mal

PIONIERILOR3

NICOLAE
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România

Dacă ne gîndim ?ă în școlile din Valea 
Jiului se află aproape 10 000 de pionieri, dacă 
asociem spontan la această cifră impresio
nantă crezul lor intim, acela de a se pregăti 
în așa fel incit să devină cetățeni demni ai 
societății noastre, vom simți cu destulă fide
litate copilăria actuală cu dimensiunile ci 
reale. Să mai adăugăm că în zilele noastre 
s-a înfăptuit ideala armonie între dorința 
multiformă de exteriorizare a sufletului exu
berant al copilului, nestăvilitele elanuri ale 
înclinațiilor și aptitudinilor, și posibilităților 
reale de a fi fapte viabile. Este rodul umanis
mului socialist, al consecventei griji manifes
tate de partid față de cele mai tinere vlăstare 
sociale. Particularizind la Valea Jiului, aflăm 
in școli și case ale pionierilor o bogăție de 
metode și forme organizatorice care facili-care facili-

tează oricărui elev urmărirea visurilor tai
nice, ideilor noi, înclinațiilor native. E greu 
să alegi între cercuri tehnice, științifice, arti
zanat, muzicale, plastice sau literare, care 
este cel mai eficace. In toate se urmărește, 
cu tact și competență, împlinirea unui gind 
uman multisecular: dezvoltarea armonioasă 
a personalității, principiu ordonator al învă- 
țămintului din țara noastră.

Astăzi este ziua purtătorilor cravatelor pur
purii. Manifestări cultural-artistice ample ale 
pionierilor și școlarilor au precedat șl colo
rează această zi care este o adevărată săr
bătoare a vîrstei de aur.

E ziua lor ! A copiilor cu cravate filfiitoare 
care rid în soarele Te vară cu bucuria și vi
talitatea molipsitoare a vîrstei candide, opti
miste, frenetice.
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probele complexe de 72 oYe, 
grupul a atins puterea insta
lată și ceilalți parametri de 
funcționare prevăzuti în pro
iect în numai 20 de zile fa
ță de două luni și jumătate 
cit a durat atingerea parame
trilor proiectați la primul 
grup energetic.

In același timp cazanul a 
fost trecut la funcționare ex
clusivă pe cărbune de Valea 
Jiului. De menționat că acest 
uriaș agregat ce produce 
peste 600 tone aburi pe oră 
la o presiune de 140 atmos
fere și o temperatură de 560 
grade Celsius consumă în
fiecare oră aproape 140 tone
de cărbune. Astfel, în pre
zent cele două cazane ale
grupurilor în funcțiune de
la Mintia mistuie zilnic în fo
carele lor o cantitate de căr
bune aproape egală cu produc
ția zilnică actuală a minelor 
Lonea, Petrila și Dîlja la un 
■loc. Prin aceasta se creează 
condiții mai bune pentru pre
luarea cărbunelui și realiza
rea unei mai bune ritmicități 
la minele din Valea Jiului, 
dar reclamă din partea colec
tivelor minerești o intensifi
care a eforturilor pentru re
alizarea în bune conditiunl

a sarcinilor zilnice de ex
tracție și preparare.

Prin conectarea definitivă 
a grupului nr. 2 la sistemul 
energetic național se finali
zează, înainte de termen, șl 
la un înalt nivel de eficiență, 
un important. volum de in
vestiții și s-au creat posibili
tăți certe ca în cele 12 zile 
de avans față de termenul 
planificat de punere în func
țiune să se furnizeze o pro
ducție suplimentară de peste 
40 milioane kWh energie e- 
lectrică. De asemenea, atit 
întreprinderea electrocentra- 
le Deva, ca beneficiar, cit șl 
colectivele șantierelor ener- 
go-construcții și energo-mon- 
taj de la Mintia au realizat, 
cu mult mai devreme față de 
semestru, peste 50 la sută 
din planul anual de investi
ții și construcții montaj.

Raportînd partidului suc
cesul dobîndit, constructorii 
și energeticienii au hotărît 
să intensifice la maximum 
ritmul de execuție la grupul 
energetic nr. 3 ce va fi pus 
în funcțiune la finele aces
tui an, cu cel puțin 10 zile 
înainte de termen.

Constructorii și energeti
cienii de la termocentrala 
Mintia, au conectat definitiv 
la sistemul energetic național 
pentru exploatare industrială 
continuă cel de-al doilea 
grup de 210 MW.

Evenimentul s-a consemnat 
vineri 19 iunie orele 14, cu 
12 zile înainte de termenul 
prevăzut prin planul de stat 
și cu două zile față de an
gajamentul asumat în marea 
întrecere pentru refacerea e- 
conomiei, pentru încheierea 
optimă a cincinalului actual.

Succesul obtinut de colec
tivele de la Mintia este de-a 
dreptul remarcabil. Pledează 
pentru această afirmație o 
splendidă salbă de realizări 
tehnice și de muncă — ade
vărate recorduri în materie 
— dobîndite de constructori 
și energeticieni în scurta și 
tumultoasa etapă premergă
toare punerii în funcțiune. 
Astfel, după efectuarea cu 
deplin succes a primului pa
ralel în ultima zi a lunii mal, 
printr-o muncă extrem de 
încordată, în numai 17 zile 
s-au refăcut toate circuitele 
de legătură și toate relevie- 
rile impuse de probe. Re- 
conectat la sistem pentru

In întreaga țară se sărbătorește astăzi, într-un cadru 
festiv, ziua cravatelor roșii. Prilej de exprimare a dragostei 
și atașamentului profund al copiilor pentru partid „Ziua 
pionierilor" constituie, totodată, un moment de trecere în 
revistă, de evidențiere și recompensare a succeselor obți
nute în munca instructiv-cducativă din școli. Acesta este 
de altfel și pretextul convorbirii noastre cu prof. GLIGOX 
IIAȘA, președintele Consiliului județean Hunedoara al Or
ganizației Pionierilor.

— Vă rugăm, pentru început, să ne spuneți cum se săr
bătorește „Ziua pionierilor" în județ și în municipiul nos
tru ?

— La un an-după aniversarea a două decenii de acti
vitate a organizațiilor pionierești ne prezentăm la „Ziua 
pionierilor" cu un bilanț rodnic de realizări și inițiative, 
de succese la învățătură, in activitățile cultural-sportive și 
în cele din cadrul cercurilor. Ni se pare important să subli
niem faptul că ,.Ziua pionierilor" de anul acesta constituie 
startul in o multitudine de acțiuni dedicate aniversării se
micentenarului creării partidului.

Spre deosebire de anul trecut „Ziua pionierilor" a fost 
precedată acum de o săptămină rezervată în întregime ac
țiunilor pregătitoare ale sărbătorii, interval în care s-au des
fășurat spectacole, expoziții, concursuri etc. In toate loca
litățile județului, în ziua de 21 iunie se organizează pa-

Printre acțiunile inițiate de 
comitetul coordonator U.T.C. 
de la U.U.M. Petroșani se 
numără și „Olimpiada strun
garilor". Acțiunea a fost pri
mită cu entuziasm de tinerii 
strungari din uzină. Dovadă 
faptul că la olimpiadă s-au 
înscris 45 tineri din secțiile 
mecanică, sculărie, reparații 
mecanice și mecanicul șef. 
In cadrul olimpiadei concu- 
renții au posibilitatea să- 
și etaleze și să-și verifiGe cu
noștințele practice și teore
tice în profesia pe care au 
îmbrățișat-o. Olimpiada a 
început. La proba practică ti
nerii înscriși au obținut re
zultate bune, ei executind 
lucrări de calitate, încadrîn- 
du-se in normativele tehnolo
gice de fabricație. Printre cei 
tari la practică s-au numă
rat Carol Frantimi, Virgil 
Stoica, Baltazar Nylași, Moni- 
oă Meliță. Petru Mănesc și 
alții. Majoritatea dintre ei 
s-au dovedit bine pregătiți șl 
din punct de vedere teore
tic.

Potrivit aprecierilor comi
siei de examinare, formata 
din cadre tehnico-ingineresti, 
clasamentul primilor 
clasați se prezintă 
I. Baltazar Nylași (secția 
reparații mecanice), II. Carol 
Frantimi; III. Virgil Stoica; 
IV. Monică Meliță, toți de la 
secția mecanică.

Cîșligătorii au primit pre
mii în obiecte, cucerind tot
odată dreptul de a participa 
la faza județeană ce va avea 
loc în ziua de 28 iunie.

Ioan STOICOIU 
secretar al Comitetului coor
donator U.T.C. do la U.U.M.P.

(Continuare In pag. a 3-a)Laurențiu VISKI

loan MĂNĂȘTUREANU

(Continuare In pap a 3-al

patru 
astfel i

sudori, 
mineri, 

cu dra- 
prefuire

viață mindru și vigu- 
calitate de strungari, 
șl electricieni de mi-

Apare, mai mult decît edi
ficator faptul că aproximativ 
5 clase au avut media anua
lă generală peste 7, iar ulti
ma verificare n-a dezmințit.

Strădania de trei ani a a- 
cestei promoții, dăruirea pa
sionată a dascălilor ei care 
au sădii cu conștiinciozitatea 
grădinarului nu numai cunoș-

Constantin PASCU

In dezbatere: tineretul și producția Peste 69 milioane lei
in contul C.E.C. 2000

<le extracție

(Agerpres)

t partea 
pentru 

participat

tru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la ridicarea pregătirii 
profesionale a tinerilor.

municipală

După cum ne-a informat șeful 
R.C.M., inginerul Ion Maier, se
cretarul comitetului de partid 
al complexului C.F.R., în cursul 
zilei de ieri la refacerea liniei 
ferate in punctele de la kilo
metrul 74,655, kilometrul 72,400 
precum și în alte locuri unde 
terasamentul a fost avariat, au 
lucrat peste 300 de ceferiști și 
muncitori din cadrul șantierului 
17 construcții. Au fost transpor
tate la fata locului peste 20 va
goane de piatră brută și balist. 
Lucrările de refacere se desfă- 

intr-un ritm alert.

In acest capricios început 
de vară Grupul școlar miner 
din Petroșani a trăit și tră
iește o viață febrilă, încărcată 
pînă la cea mai inallă tensi
une emoțională. S-a consumat 
In parte și se consumă în 
sălile de clasă, laboratoare, 
locuri de muncă, actul final 
al unui „duel" pasionant 
intre exigențele firești 
ale examinatorilor și întreaga 
gamă de cunoștințe, îndemi- 
nare și responsabilitate înțe
leasă a elevilor absolven/i.

O nouă promoție pășește 
pragul primelor împliniri, cu 
farmecul aparte al vîrstei a-

dolescentine, purtînd lingă ini
mă certificatul dreptului de a 
intra în 
ros, in 
lăcătuși

I 
i.

La virsta primelor împliniri
nă, frezori, rabotori, 
modelori și mai ales 
pe care ii așteaptă 
goste, înțelegere și 
întreaga Vale a Jiului, 
treaga Iară.

linte profesionale, ci și virtu
țile marii omenii și-au găsit 
satisfacția dorită și justificat 
așteptată. Aproape toii elevii 
anului IU au absolvit exame
nul final.

ci a venit să confirme încă o 
dală, dacă mai era necesar, 
că noua promofie de munci
tori caliiicafi stăpînesc mese
ria la exigențelor
actuale.

Gindurile absolvenților de 
acum, năzuinfele lor neingră- 
dile de nimic, ne-au lost re
levate simplu, fără patos, 'ă- 
ră emfază, așa cum se potri
vește modestiei și înțelegerii 
mature a responsabilită/ii.

Poale cea mai veridică și 
în felul ci impresionantă carto 
de vizită a acestei străvechi 
școli din Valea Jiului ne es
te relevată de faptul că tova
rășii Iosif Legjand și Nicolae 
Cricovan (director și director

I 
I
I

DE EXPERIENȚĂ
Cu două zile în urmă la 

Petroșani a avut loc un 
schimb de experiență înlre 
Comitetele pentru cultură și 
artă ale municipiilor Hune
doara și Petroșani, cu privire 
la stilul de muncă, conduce
rea și coordonarea întregii 
activități cultural-educative 
și artistice de pe raza celor 
două municipii. Din 
Comitetului de stat 
cultură și artă a 
tovarășul V. ZSvoianu. După 
discuții participanta au asis
tat la un „Caleidoscop știin
țific" organizat la căminul 
cultural din Jie{.

Comitetul 
Petroșani a 
nara >§a din 
ocuparea 
ni za {ii lor 
bilizarea 
plinirea

municipal U.T.C. 
dezbătut în ple- 

29 iunie a.c. prc- 
organelor și orga- 
U.T.C. pentru mo- 
tineretului la înde- 
sarcinilor profesio-

nalc, calificarea și ridicarea 
calificării tineretului.

In urma dezbaterilor, 
plenara a elaborat măsuri 
multiple in vederea intensi
ficării acțiunilor educative 
ale organizațiilor U.T.C, pen- Instalație 

definitiva

Pînă la linele lunii curen- |
te va fi recepționată și va j
intra In funcțiune instalația
definitivă de extracție de la ;
pulul nr. 2 aeraj Livezeni, lu
crările de săpare respective 
fiind terminale. ____ .

Depunerile din întreaga țară în contul C.E.C. 
2 000 au ajuns la 69 108 000 lei. Cea mai în
semnată contribuție au adus-o bucureștenii, cu 
13 164 000 lei, urmați de cetățenii județului 
Arad, ale căror depuneri în „contul omeniei" 
au depășit suma de 4 milioane lei.
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Diagnosticul 
arsurilor

BRONZ
VALEA JIULUI

sfirșilul spectacolului d» 
„Potcoava de argint' » 
premieră a avui loc 1» 

Svcrdlov-k, spectatorii flu che
mat la rampă pe autor. Pe sce- 

mcal un copil de nouă 
ina Krlvlțkl, elev în cla- 
lll-a a Școlii de muzică 
i nume cunoscut în lu- 

muzicală din Sverdlovsk.
,ase ani compo

rt»
din 

tânărul 
muzica pentru 

plumb* 
■a lut Anderaen.

La arsuri, temperatura 
nilor cutanate se dovedește 
fi cu 3°C sub temperatura sec
toarelor sănătoase ale pielii, 
din cauză că se mărește < eda- 
rea de :ăldură și se modifică 
circuitul sanguin. Pe compara
rea temperaturii sectoarelor le
zat și sănătos al pielii se ba
zează metoda de determinare a 
dimensiunilor arsurii, ceea ce 
are o mare însemnătate practi
că la alegerea procedeului 
rurgical al tratărilor.

In februarie a avut loc, 
Londra, un seminar pentru 
moqrafia infraroșie, la 
Michael Hackett, de la Mnlndoe 
Burns Unit. Queen Victoria 
Hospital, East Grinstead, a 
cris un dispozitiv special 
explorare. Acesta permite, 
ajutorul iradierii cu lumină 
Iraroșie, să se obțină termoqra- 
me ale sectorului ars de supra
față și ale sectoarelor sănătoa
se limitrofe. Capacitatea rezo
lutivă a aparatului (0.2eC) este 
suficientă pentru elaborarea u- 
nei hărți a suprafeței arse și a 
sectoarelor sănătoase limitrole, 
după izoterme. Durata totală 
a examinării pacientului nu de
pășește 10 minute. Grație aces
tei metode, un chirurg poate 
determina cu precizie nu numai 
dimensiunile, ci si grosimea 
sectorului ars.

onii dc știință au calculat că ar fi ne- 
1 700 de centrale electrice cu o putere 

de cile 1 milion kW fiecare pentru a produce 
un singur procent din energia solară care a- 
Jungc pe suprafața Pămîntului.

★
Un grup de fiziologl dc la Universitatea din 

Kobe (Japonia) au readus la viață un creier 
dc pisică, conservat tipip de aproape șapte luni 
la temperatura de minus 20°.

★
In Franța trăiește o familie care a căpătat 

în literatura de genetică denumirea de 
datul batalion feminin". Intr-adevăr, dc 
trei generații în 
dccit fetițe.

Încă de acum
zițiiie -ale cran executate 
orchestra Conservatorului 

alilale. In prezent, 
npozilor scrii 
etul „Soldatul de

după povestii

cără-

există 
dintre

aceasta familie

L N CAREU RAR — Orizontul : 1) Strălucită; 
2) Tremurător; 3) Recapitona; 4) Apărată — At; 
5) Mapă — Orală; G) Udă — Arămit; 7) Tătici 
— Olo; 8) Atare — Arar; 9) Totalizați; 10) Iri
tabile.

MONOVERBE — Orizontal i 1) întrebări; 2)
— Ea; 3) TN — R 1; 4) Reci — Ar el; 

5) I — Arar — EE; 6) Aușcl — S—S; 7) Ne — 
Egali; 8) Bite — Acăț; 9) Ațele — Ice.

Muzeu] Județean Hunedoara — Deva păs- 
:ă în colecțiile sale un însemnat număr 
ucrări sculpturale din bronz datind din 
a romană, statuete in marea lor inajo- 
- ieșite la iveală in decursul anilor, 
săpături sistematice sau descoperiri for- 

, pe meleagurile hunedorene. Din rin
se distinge o statuetă de bronz 

geniu, descoperită intimplă- 
localității 

•a Lupului din depresiunea Petroșani. In 
registrele inventar vechi ale muzeului nu sînt 
consemnate alte amănunte privitoare la locul 
și împrejurările descoperirii.

înaltă de 16 cm. eu greutatea de 310 gr., 
piesa reprezintă un personaj nud, un geniu 
înaripat, in plină mișcare. Cu mina dreapta 
ridicată pînă la nivelul frunții, înalță o fă
clie sau mai degrabă Un corn al abundenței, 
fapt greu de precizat deoarece partea supe- 
rioadă a statuetei este distrusă. Piciorul 
stâng, distrus in partea inferioară, pe care 
se sprijină greutatea statuetei, devansează 
ușor piciorul drept, poziție ce sugerează 
faptul câ personajul se află in mișcare. Vioi
ciunea mersului este evidențiată de poziția 
miinii drepte. îndoită din cot și puțin depăr
tată de corp spre înapoi, cu degetele strinse 
in pumn și de coafură. Geniul pășește pe 
vîrful picioarelor, amănunt ce indică o miș
care viguroasă și in icelași timp plină de 
grație.

Statueta este armonic concepută .șj nici 
un amănunt anatomic nu este neglijat. Ari
pile figurii și coafura sint cu multă grijă 
lucrate. Părul, in partea inferioară a ca
pului este pieptănat înapoi și cade in bucle 
bogate și bine conturate, iar în partea supe
rioară a capului este tras in sus și legat in 
față, deasupra frunții, intr-un fel de moț 
trilobat.

Referitor la identificarea statuetei, prezența 
cornului abundenței, forma sub care este con
cepută — aceea a unui copil nud. surprinde
rea personajului în mișcare, sint indicii care 
ne ajută să susținem că este o zeitate de 
ordin minor, un geniu, spirit ocrotitor și în
drumător al persoanei, casei, așezării, etc., 
adorat și păstrat la loc de cinste de către 
romani in altarul locuințelor (lararium).

Deși figurina a suferit ușoare deteriorări, 
se poate considera că realizatorul ei — pro
babil un meșter local dintr-un atelier meș
teșugăresc din capitala provinciei romane 
Dacia. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde 
s-au găsit numeroase statuete din bronz, 
reliefuri din marmură reprezentând divini-

rital< 
prin 
luite 
dul acestora 
reprezentând un 
tor in secolul trecut in hotarul 
Vi

lăți din pantheonul greco-roman, fapt 
indică o productivă activitate artistică — a 
fost un artizan dc real talent. Iscusitul meș
ter anonim a reușit să redea modelului o pro- 
porționaiitate a formelor deosebită, dovedin- 
du-se in același timp un bun cunoscător al 
anatomici corpului uman.

Statueta de la Valea Lupului se adaugă 
celorlalte descoperiri — urme de construcții, 
monede, statuete etc. — scoase la iveală în
tâmplător in zona Văii Jiului, zonă puțin

cunoscută din punct de vedere arheologic 
pină in prezent, descoperiri al căror nu
măr va crește, sigur, in viitor prin cercetări 
sistematice. Aceste relicve ale istoriei, de o 
importanță deosebită, atestă existența unor 
urme de locuire și viață și In această regiune 
din perioadi stăpînirii romane în Dacia, adu- 
cîndu-și contribuția la cunoașterea trecutului 
istoric al Văii Jiului.

loan ANDRIȚOIU 
Muzeul județean Deva

REBUS • REBUS
ORIZONTAL : I) Nu e in joc de doi; 2) Nu le simți in 

doi: 3) Chestie de picioare; 4) Doi în port!... — ... doi in 
nună — Judecător in infern; 5) Nu-1 vezi in doi... — ... 

prea rar !: 6) Ține copia lor — Lemn tare; 7) Pe două 
ioare la munte: 8) Cu pauze intre degete; 9) Se-ncurcă 
in două — Subsemnații.

VERTICAL : 1) Se pot face și in doi; 2) A nu mai fi 
l.teră de lege — Pe tei!; 3) Unul din doi... — ... scăpase 
din vedere; 4) Amindoi; 5) Ras... de mult — Pe ape e una II; 
6) S-a făcut in Spania — Un sector aparte; 7) Ha. ha — 
A înțelege cu ochii...; 8) ... și a doua oară... — ... la joc !; 
9) Doi pe stradă.

Dezlegările 
careurilor apărute 

în nr. 6414

Vasile MOLODEȚ 
Ion LICIU

In prezent, pe
500 de vulcani activi. Două treimi 
află pe coastele Oceanului Pacific.

★
In Polonia s-au construit experimental . 

mizi din sticlă prin care" circulă apă caldă sau 
rece, după cum este nevoie, ca locuința să fie 
încălzită sau răcită.

★
In localitățile din apropierea Ecuatorului, 320 

de zile pe an bîțituie furtuni însoțite de descăr
cări electrice și trăsnete.

★
La Universitatea din Boston a fost elaborat 

proiectul unui dirijabil cu motor atomic. Pu
terea calorică a reactorului atomic este de 
200 000 kW. Lungimea dirijabilului este de circa 
300 m. iar înălțimea lui — de 52 m.

acum Înainte, ciobanii 
de la stinile cele mai depăr
tate ale Kazahstanului vor 
putea obfine apă fiartă fără 
să folosească nici un gram 
de combustibil. Hidrologii au 
stabilit că pe o suprafață de 
100 milioane ha de pășuni 
dintre Marea Caspică și rîul 
Irtlș se află un imens bazin 
de ape termale. Pe teritoriul 
care ascunde aceste termo
suri naturale se vor instala 
băi și un întreg sistem de 
sanatorii pentru vindecarea 
anumitor boli. Institutul dfe 
hidrologie și hidrofizică din 
Alma Âta a realizat chiar și 
o hartă a acestui imens ba- 
__ ____constatat că resur
sele subterane de pe terito
riul republicii sini suficiente 
chiar pentru crearea unor ri- 

rliliciale cu ape fier-

Acvariu
in mare

Printre produsele alimen
tare consumate in Japonia, 
pestele ocupă locul al 2-lea. 
Pentru a spori producția de 
pește de mare s-a prevăzut 
construirea unor mari „acva
rii* pe fundul apelor de lin
gă litoral. Ele vor li prevă
zute cu lumină electrică, apă 
curentă și alge pentru hra
na peștilor. La o adîncime 
optimă vor fi instalate sule 
de construcții din beton. Re
lieful fundului mării se va 
transforma pentru a putea a- 
sigura un aflux de apă la o 
temperatură constantă, 
mina electrică va servi 
atragerea bancurilor de pești.

Medicina primitivă nu c-sU 
doar șarlatan ie. Aceasta .»ete 
concluzia la care a ajuns medi
cul Patrik Brown în timpul ci* 
latoriilor sale prin bazinul fio- 
viului Amazoanelor, unde / cuț 
noscul in amănunt Dractlca „ce« 
legilor" săi — vracii 
indiene.

Un asemenea vraci 
adevărat botanist, 
tcază frecventele i 
de șerpi veninoși 
preparat obținut din 
le și rădăcinile plantei 
poan*. contra durerilor de ca* 
recomandă un medicament e»* ■ 
tras dlntr-o plantă oare ar» 
mirosul aspirinei. Dacă vine ’>« 
el un pacient înlepat de Inseo 
lc, vraciul freacă locul inflamat 
cu frunze de „metakulu", la» 
dacă cineva este rănii in tim
pul unei vlnătorl, el ii freacl 
rana cu planta medicinală utela\

I un
El tr*- 

mușcăturl 
cu un 

i frunzG» 
„mal*

cumpărat, unu) a 
tigat 10000 coroan>

La care soțul, 
cruntat, răspunde:

— Vezi ce risipitoa
re ești ? Ce nevoie 
mai aveai de celelal
te două ?
YAtn BOLNAV 
4ius o data să 
te un profesor 
mit. Profesorul 1-i 
xaminat cu mure ale 
tie după care pacien
tul a scos din buzunar 
o sumă destul de mi
că pe care a inmî- 
nat-o a a. v il- 
țumit de onorariul pri
mit, profesorul I- 
lrebat :

— Vă rog pentr 
cine sint banii — pen
tru mine sau pentru 
sora .are v-a Drim.l ?

— Pentru amindoi !

nul care i-o trimisese 
ca să se distreze scri
sese în ea doar cinci 
cuvinte: „Sint bine 
Al tău H".

Curînd după aceea, 
prietenul scriitorului a 
primit în Italia 
mare și grea, 
tă. Cum 
era Steffel, ei a plătit 
taxa respectivă, deși 
era foarte mare, apoi 
a deschis lada. In ea 
se afla o piatră grea 
și următorul bilețel: 
„Această piatră mi-a 
căzut de pe inimă 
cînd am aflat că 1 -li 
bine*.

itl»A ★
a-XJ O FEMEIE intră e- 
i- /moțională in 
n- 'ii

TĂTICULE, știi 
că lumina se răspin- 
dește cu o viteză de 
300 000 km pe secun
dă?

— Vezi băiete, ce 
minuni face tehnica ?
r ★

1- CUM ați petrecut
i- la Glasgow?
i- | — Excelent! De do

uă ori rudele m-au 
invitat la masă. © da
tă mătușa Ana m-a 

•poftit să cinez la un
chiul John și a doua 
oară unchiul John m-a 
poftit să cinez la mă
tușa Ana.

Vreau/lr ★
’ T SCRIITORUL german- 

mi-am /Steffel a primit o da-
! tă din Italia o seri- /moționată in casă și 

Uitați-1. soare netimbrată pen- 'ii comunică soțului :
• ’ ■ ■ J— — Inchipuiește-ți, Pe-

' ’ lo-

* PE PLAJA.
.✓Francisca 
hohote.

— Fă-o 
îi spune 
enervat.

— Imposibil I A fă
cut q groapă în nisip 
și acum țipă că vrea 
neapărat s-o ia acasă.
, ★J DOI candidați stau 
jle vorbă in curtea u- 
niversltății așteptîn- 
du-și rîndul la exa- 
menul de admitere.

g — De fapt, nu pol 
s să pic decit la două
* Întrebări.

— Da, la care 1
— La cele care imi 

vor cădea în bilet.

¥» MEDICUL:
fă vă scriu rețeta, dar
nu știu unde 
pus stiloul.

Pacientul i ___ ..
Mi l-ați pus sub braț, tru care a plătit des- 
doctore. tul de scump. Priete- tre, din cele trei

Klaus Hofmann din Frankfurt 
re o pasiune pentru ceasuri. 

El posedă o colecție Interesan
tă de exemplare care au apar
ținut unor personalități marcan
te ca Napoleon. Balzac, Mark’ 
Twain, Marlon Brando. Marlyn 
Monroe. Fericitul posesor al a- 
cestor rarități este de meserie 
bibliotecar. ,

Trandafirul — floarea grădi
nilor Mesopotamia], Babilonului 
și Egiptului — era cunos< u» 
pîna nu de mult în diverse!» 
sale nuanțe de alb și roșu. Re
cent însă, horticultorul S. Kli
menko. din Crimeea, a prezen
tat, după ani de muncă pec •=- 
verentă o varietate de tranvk

■ fir-albaslru.

GRĂDINA BOTANICĂ DIN CLUJi
Cine a trecut prin Cluj și 
a vizitat grădina botanică 
-a văzut nimic". E ca și cum 

ai spune : am fost la Paris și 
n-am văzut turnul Eiffel; sau 
la Moscova și n-am văzut 
Kremlinul; sau la Pisa și n-am 
văzut turnul înclinat, sau...

Amenajată acum pe mai bi
ne de 13 ha, după concepția 
și planurile eminentului om 
de știință român Alexandru 
Borza, grădina botanică întru
chipează într-o unitate armo
nioasă. sesizabilă doar dincolo 
de aparențe, o înaltă concep
ție științifică cu scopuri de 
cercetare și didactice, o am* 
bianță mirifică, ce incintă pfi. 
virile și dă satisfacții plenare 
curiozității firești, avidității 
de frumos inedit, o atmosferă 
de reconfortare tonică.

Ca să înfățișezi veridic a- 
ceastă „oază* in plin mediu 
citadin, ar trebui penelul șl 
întreaga măiestrie a lui Țucu- 
lescu, pentru ansamblu, sau 
al lui Luchian, pentru deta
lii. care să sugereze convin
gător „ce se vede", ori inalta 
competență a oamenilor de 
știință care să demonstreze 
„ce există*, sau forța ima
gistică a lui Ionel Teodoreanu 
care să te transpună ..într-o 
altă lume"! Căci aici întâl
nești la tot pasul flora ce 
populează întregul glob teres
tru. adaptată incredibil la con
diții naturale limitate.

O poartă de lemn in stil 
popular, confecționată în 1895 
intr-o școală de ucenici din 
Brașov, te introduce pe aleea 
străjuită ca de niște coloane 
superbe, de două rinduri de 
chiparoși piramidal'. In acest 
sector „ornamental" din pri
mele zile alo nrimăverii își e* 
talează eleganța și frumusețea 
policromă lalele, narcise, zam
bile. magnolii cu florile 
fără seamăn. Lp urmează, 
poi. plante ornamental- de 
toate cinci continentele.

La canatul acestui sector 
înalță Muzeul botanic ce în
sumează peste 10 600 exem
plare conservate, do la fosi
lele multimilenare găsite la 
Borsec, pînă la fructe si plan
te tehnice. Ierbarul muzeului 
cuprinde peste 500 000 file cu 
plante de pe toate meridia- 

le. o bogată colecție do se- 
ințe.
Cu o frumusețe aparte, dind 

impresia unei explozii de fo
curi bengale, se înfățișează, 
vara, rozariul din fața muzeu
lui care cuprinde peste 400 
specii de trandafiri. Intre ele

se disting unele creații indi
gene cum sint „Duiliu Zam- 
firescu' (roșu-carmin), „Prof. 
Alexandru Borza* (trandafiri 
cățărători cu flori roșii puter
nic parfumate). Integrală fe
ricit în această ambianță se 
găsește statuia cu chipul me
ditativ al lui Mihai Eminescu, 
opera sculptorului O. Han.

O bogată și prețioasă 
lecție de gladiole, canna

co
și

formele cele mai bizare, de
seori greu imaginabile.

Totuși, ceea ce polarizează 
mai mult atenția este com
plexul de sere. In serele vechi 
sînt adăpostite plante citrice 
(lâmii, portocali, mandarini, 
chitre). plante decorative (fi- 
cuși, philodendroni, ferigi) iar 
în acvarii, un mare număr de 
nuferi exotici. nuferi ce se 
mai găsesc numai la băile „1

VALORI TURISTICE
PE HARTA

dalii, in imediata apropiere o- 
feră o vegetație luxurianta pi
uă la căderea înghețului. Se 
remarcă și aici, printr-o fru
musețe aparte, unele creații 
indigene : canna „Eminescu*, 
„pictor Grigorescu" gladiolele 
„Bucegi*, ..Festivalul tineretu
lui" și daliile .Victor Babeș'i

Puncte de mare atracție 
pentru toți vizitatorii sint 
stîncăriile amenajate și popu
late cu o gamă bogată de spe
cii de plante suculente din 
deserturile Americii. Africii și 
Australiei, infățișind

PATRIEI
Mai", lotuși. Serele noi, con
struite în anii din urmă, pe 
2 000 mp, dispun de instalații 
speciale pentru reglarea tem
peraturii și umidității. Aici 
pătrunzi ca într-o adevărată 
pădure tropicală de palmieri 
din cei mai diferiți, din toate 
zonele geografice, de liane și 
alte plante exotice. Mai întâl
nești, perfect adaptați 
de cafea, vanilie, 
chini, iar intr-o 
feri rarisimi, trest 
papirusul egiptean, 
plante carnivore.

Cea mai mare supraiaiu a 
grădinii botanice, dind impre
sia creșterii naturale, sponta
ne, este plantată cu arbori, 
arbuști și alte specii care 
cresc ori se cultivă pe toate 
continentele. Flora României, 
mai ales, se evidențiază prin- 
tr-un imens număr de exem
plare din toate regiunile țării.

Ceea ce era, cindva, tur
nul de apă, menit să alimen
teze grădina botanică, a ră
mas un simplu element deco
rativ. De la înălțimea celor 
100 de trepte, de pe o plat
formă amenajată pentru vizi
tatori. ai totuși satisfacția de 
a îmbrățișa dintr-o privire în
treaga panoramă. atât de 
splendidă, a grădinii botanice. 
Cam aceeași satisfacție o în
cerci in fața „grădinii japo
neze" — o foarte izbutită 
creație — sau a „grădinii ro
mane" (a lui Plinius), domi
nată de statuia zeiței Ceres.

Oricind, dar mai ales in 
anotimpurile prielnice (de pri
măvară pînă toamna tîrziu), 
o vizită la grădina botanică 
din Cluj iți oferă prilejul u- 
nor depline satisfacții și re- 
confortare memorabilă.

Prof, loan BOTA
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in viitor pentru întărirea parti
dului, a unității salo, pentru 
intaptuirea politicii de construc
ție a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru crea
rea condițiunilor in vederea în
făptuirii comunismului, pentru 
politica externă a României de 
colaborare cu toate țările so
cialiste, cu toate statele lumii, 
pe baza principiilor egalității 
depline-in drepturi, a respec
tului suveranității și indepen
denței tuturor națiunilor.

li urez tovarășului Voitec in- 
că o dată multă sănătate, multă 
fericire.

La multi ani lui și familiei 
Iui!

A răspuns apoi tovarășul 
Ștefan Voitec. care a spus :

Invingind cu greu emoția ca
re mă stăpineste. vă rog *-â-mi 
permiteți să vă mulțumesc pen
tru caldele cuvinte care le-ați 
rostit ia adresa mea. pentru a- 
precierile pe caro le-ati făcut 
și care 'or însufleți \iața mea 
j»»nă 1a capătul ci.

Din cei 70 de ani ai mei. pes

te 50 sint legr/i indisolubil de 
mișcarea muncitorească, do 
lupta clasei muncitoare, a în
tregului popor tmpotrha vechii 
orinduiri. pentru unitatea cla
sei muncitoare, pentru triumful 
socialismului. Gindind la trecut, 
sint pătruns de Un sentiment 
de satisfacție că am putut 
să-mi aduc modesta contribu
ție la lupta clasei muncitoare 
și a poporului român, la lupta 
pentru dărimarea societății bur
ghezo moșierești. pentru trece
rea la construcția socialistă, 
pentru realizarea socialismului 
in țara noastră. Sini fericit că 
am putut găsi împreună cu 
multi alți tovarăși, cu ajutorul 
partidului comunist, calea spre 
Frontul I nie Muncitoresc, in- 
tr-un moment crucial pentru 
destinele României, calea spre 
unitatea deplină, organizatorică, 
politică și ideoloigică a clasei 
muncitoare, in Partidul Unic 
Muncitoresc, construit pe baza 
principiilor marxism-leninismu
lui. Această realizare a fost de 
o însemnătate indiscutabil lio- 
târitoare pentru progresul so
cial. pentru construirea socia

lismului in țara românească, 
dar este convingerea mea că 
această realizare constituie și 
un aport românesc la lupta rc- 
ncrală pentru preluarea pute
rii politice de către proletariat. 
Este o mindrie pentru mine de 
a face parte din Partidul co
munist. de a mă număra prin
tre membrii Partidului comu
nist. de a-mi aduce contribu
ția la opera de desăvîrșire a 
socialismului in țara noastră.

Vii rog să fiți încredințați 
că. cu toți anii mei numeroși 
voi depune toate străduințele 
ca să fac față sarcinilor pe 
care le am, să-mi aduc contri
buția la realizarea politicii 
niarxist-leniniste a Partidului 
nostru comunist, la întărirea 
partidului nostru, la realizarea 
politicii interne și externe a 
partidului și a statului.

Vă mulțumesc din nou cu 
toată recunoștința și cu toată 
dragostea tovărășească.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat ci căldură pe 
tovarășul Ștefan Voitec. adro- 
sindu-i urări de sănătate și fe
ricire. (Agerpres)

la virsta
(Urmare din pag. 1)

de studii al școlii) au lacul cu 
ani in urmă ucenicie in a<eas- 
lă școală, urcind apoi trepte
le măiestriei și cunoștinței >r 
pină In titlul de inginer. < um, 
la Ici de revelatorii sint ac- 
lele de curaj și tenacitate ale 
altor absolvenți, in pre
zent la școlile de maiștri, 
instituie de invătămînl supeț 
rior, oameni cu munci dc răs
pundere In diverse ședeai 
economice.

O nouă promo|ie. aproxi
mativ 170 de absolvenți a 're
cul pragul primelor Împliniri. 
Sănătoși, destoinici, ori:i de 
muncă și Înfăptuiri, educați 
in organizația U.T.C. și de 
cadrele didactice in spiritul 
responsabilității plenare se 
gîndesc cu tot li la tocirile un- 
de-i așteaptă obligațiile șl 
privesc, cum numai ei pol 
privi, cu toată cutezanța la 
viilor. G Indii fi expuse lapidar

primelor
sobru ale cilorva din actuala 
protnofie.

AMBRUȘ 1OSIF ALEXAN
DRI'. electrician de mină. O- 
riginar din părțile Bihorului 
s-a stabilit aici, in Valea Jiu
lui, cu părinfii de peste 10 
ani. Reprezenta școala la con
cursul pe meserii ce trebuia 
să se desfășoare la Baia Ma
re. N-a putut avea loc și re
gretă. Dar regretă mai mull 
calamitățile ce s-au abătut șl 
pc care le-a văzul la Salu 
Mare și Dej. Dorește să-și de
săvârșească prolesia Insert in
duse peste un limp la școa
la dc maiștri din Petroșani,

VLĂDULESCV GHEORGHE, 
lăcătuș dc mină. Locul de 
baștină, in apropierea Tg. 
Jiului. Tradifie minerească In 
familie (tatăl a lucrat 20 de 
ani ca artificier). Dorește să 
urmeze clasele liceale la lără 
lrecvcn(ă, să cunoască tara.

SALAT ION — lăcătuș de 
mină. De aproape două dece
nii lamilia i s-a mulat de la 
Sovala in Valea Jiului, Aspi

rații : acll\ Hale inlcsă șl uti
lă unde va li repartizat, ter
minarea liceului, iar apoi a 
Institutului de mine.

IACOB CONSTANTIN — 
strungar. Locul de baștină — 
finului Sucevll. S-a lamiliari- 
7al. 1n vremea practicii cu co
lectivele din Paroșenl șl Uri
cani. Prima dorință, să mun
cească bine și să termine li
ceul. Apoi...

S-ar cuveni consemna
ta in încheierea acestei 
relatări tendința generală 
spre modernizare a ex
ploatărilor miniere din Va
lea Jiului, Noile utilaje, gra
dul superior <le organizare a 
muncii imprimă grupului șco
lar minier periccfionarea con
tinuă și adaptarea la cerințele 
actuale și de perspectivă dc 
a asigura Văii Jiului și altor 
exploatări mecanizatori de 
mină cu înaltă calificare, des
toinici și responsabili.

O nouă promoție a ajuns la 
vîrsla primelor împliniri,..

Pe urmele materialelor
publicate

„Mecanizarea in subteran,

înaximei eficiente"
Randamente încă nesatisfăcătoare

ZIUA PIONIERILOR
(Urmare din pag 1)

VALOROASE

Cred că-mi va reuși .desenul"

Foto : Simion POP

râzi și demonstrații pionierești, întreceri cultural-sportive 
precum și ceremonialul unităților reunite, cu care prilej 
vom inmina pionierilor, detașamentelor și unităților care 
s-au distins în activitate diplome, ecusoane, insigne. Nu vor 
lipsi nici reprizele de gimnastică, spectaco’ele carnavalești, 
serbările eîmpenești. focurile de tabără.

— Contextul care prilejuiește convorbirea noastră ni 
se pare potrivit pentru o apreciere de ansamblu a activi
tății pionierești din municipiul Petroșani. în comparație cu 
cea Ia nivel de județ.

— In această privință nu cred că vă voi spune prea multe 
noutăți fiindcă ziarul ..Steagul roșu" a reflectat ou fideli
tate realizările, succesele și a sprijinit inițiativele valoroase 
din cadrul detașamentelor și unităților de la școlile din 
municipiu. Mă voi opri totuși, asqpra unor clemente defi
nitorii ale nivelului muncii cu pionierii, desfășurată în 
Valea Jiului. Majoritatea acțiunilor de prestigiu pornesc 
sau se organizează aici Și în această ordine de idei voi cita 
manifestarea artistică ..Festivalul folcloric al școlilor de pe 
Jiu“, acțiunea concurs „In lumea obiectelor de studiu și a 
fenomenelor naturii", expediția pionierească „Lupeni 1929— 
1969". manifestarea cimpenească „De treci codri de aramă", 
concursul de desene pe asfalt etc. Nu întimplător toate cele 
trei unități din cadrul județului care au fost desemnate să 
primească diploma de onoare a Consiliului Național al 
Organizației pionierilor aparțin unor școli din Valea Jiu
lui. Remarcabile sint și rezultatele din domeniul activității 
cercurilor tehnico-științifice. Mai mult de 50 la sută din to
talul pe județ al acestor cercuri își desfășoară activitatea 
in Valea Jiului.

Acum, cu prilejul ..Zilei pionierilor", mă bucur să pot 
comunica pionierilor și comandanților din municipiul Pe
troșani că Biroul Consiliului județean al Organizației pio
nierilor apreciază în mod deosebit activitatea pe care au 
desfășurat-o. rezultatele obținute in cadrul detașamentelor 
și unităților la nivel de municipiu, de județ și pe plan 
republican.

Dacă ar fi să definim in ansamblu activitatea pionie
rească din municipiul Petro’șani am putea spune că ea se 
caracterizează prin : viață de organizație bogată și intere
santă, inițiative valoroase și mobilizatoare, comandanți pri- 
cepuți și pasionați, pionieri destoinici, harnici, inimoși.

— In vasta acțiune de reconstrucție și refacere in care 
s-a angajat întregul nostru popor, pionierii au înțeles să-și 
aducă și ei aportul pe măsura forțelor de care dispun. Vă 
rugăm să vă referiți in încheiere la cîteva acțiuni mai deo
sebite in această ordine de idei.

— Calamitățile naturale care au lovit in ultimul timp 
regiuni întinse din țara noastră au pricinuit pagube însem
na!" si in domeniul dotărilor școlare. Pionierii, alătur: de 
părinții lor. participă cu tot elanul virstei la diminuarea 
acestor pagube, la refacerea unităților școlare, la ajutora
rea colegilor lor care au avut de suferit de pc urma sti
hiilor. Numai din Valea Jiului pionierii au depus, pină în 
prezent. în ..contul omeniei" peste 41 000 lei, realizați din 
spectacole și intrecCTÎ cu public, din valorificarea sticlelor, 
borcanelor, deșeurilor și maculaturii. De asemenea, ei au tri
mis sute de scrisori de îmbărbătare copiilor din localitățile 
calamitate precum și pachete cu manuale, rechizite, unifor
me etc. Pionierii din Valea Mureșului au schimbat în aceste 
zile creionul cu cazmaua și organizați în tabere de muncă, 
sprijină pe cei mari în acțiunile de reconstrucție. Toate 
acestea scot în relief, o dată mai mult, calitățile morale no
bile care, sădite cu grijă in sufletul copiilor de părinți și 
"ducători', de organizația pionierească dau roade minunate, 
constituind o garanție pentru viitorul luminos al țării.

La creșa-cămin 

din cartierul Ae

roport — Petro
șani masa e servi

tă. Poftă bună...

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

• Elena Neagoic, Petrjla. 
Aducînd problema relatată de 
dv. la cunoștința Oficiului 'pen
tru probleme de muncă și ocro
tiri sociale Petroșani, ni se face 
cunoscut că sînteți în evidența 
oficiului și urmează să vl se 
rezolve cererea In limita posi
bilităților ce se vor crea.

• V.S. Petrila. Vă aducem 
la cunoștință că pină in mo
mentul de față nu a apărut nici 
o dispoziție in sensul celor la 
care așteptați să vă răspundem.

• Simionescu Radu, Lupeni. 
Vă comunicăm că transferul la 
cerere al salariaților este regle
mentat prin Legea organizării 
și disciplinei muncii in unită
țile socialiste de stat, care con

diționează transferul dc acor
dul celor două unități intere
sate și existența unor motive 
bine întemeiate cum ar fi, de 
exemplu, apropierea de familie, 
trecerea intr-o muncă corespun
zătoare pregătirii, ocuparea u- 
nui post prin concurs etc.

• Kovacs Nicolae, Petroșani. 
Problema ridicată de dv. a mal 
fost tratată în coloanele ziaru
lui cînd Oficiul de poștă și te
lecomunicații Petroșani ne-a in
format că: „In scopul informă
rii posesorilor de televizoare 
asupra modului de funcționare 
a translatorului T.V. Petroșani 
am stabilit numerele de telefoa
ne speciale 01 și 16 35 la care 
cei interesați se pot adresa În 
orice oră din zi sau noapte.

tt E € O M P E
In fiecare an „Ziua pionie

rilor" prilejuiește și o retros
pectivă a activității pionie
rești în cadru) școlii și in 
afara ei. Unităților de pio
nieri de la Școlile generale 
nr. 6 Petroșani, 1 Petrila și 
1 Lupeni, pentru activitatea 
lor exemplară, le-au fost a- 
cordate diplome de onoare 
ale Consiliului National al 
Organizației pionierilor. Prin
tre cei aproape 10 000 de 
pionieri din municipiul nos
tru se află 177 de purtători 
ai treselor de gradul 1, 250

cu trese de gradul II, 200 de 
pionieri de frunte, șase sute 
de purtători de insigne tehni
ce, științifice, cultural-artis- 
tice, sportive, turistice — toți 
remareîndu-se în diversele 
activități din cadrul cercuri
lor.

Totodată, a fost apreciată 
pasiunea unor comandanți de 
unități, profesori și învăță
tori, care se ocupă cu pasiu
ne și ingeniozitate de activi
tatea pionierească. Apreci
ind această muncă, Consiliul 
Național al Organizației Pio-

N S E
nierilor a distins cu diplome 
de onoare pe comandanții de 
unități Maria Popa (Liceul 
Uricani), Auguslina Feldman 
(Școala generală nr. 1 Lupeni) 
și Titu Cornea (Școala gene
rală Iscroni),

Sint roadele muncii dintr- 
un an școlar, ale activități
lor variate și atractive care 
au nobilul scop de a pregăti 
tineri cu dragoste și respect 
pentru muncă utili societății, 
prin temeinica pregătire teo
retică și practică.

■------------- ---------- --------- ■ — V

Mica publicitate
Conducerea Depozitului U.E.L. Petroșani, colegii de 

muncă, anunță cu nemărginită durere încetarea din via
ță, in urma unui tragic accident, a tinerei Lucreția Șiri- 
anu.

Inmormintarea va avea loc duminică, 21 iunie a.c., 
ora 14, din strada Institutului nr. 10.

Toți acei care am cunoscut-o îi vom păstra o vie 
amintire.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Căsătorie prin mica pu

blicitate (22—24 iunie); Republica : Moartea unui biro?rat 
(22—24 iunie);-PETRILA : Bătălia pentru Roma (seriile I 
și II) (21—23 iunie); LONEA — Minerul: Pe plajele lumii 
(22—24 iunie); VULCAN : Explozie în munți (22—24 iunie).

Msmnvi mmiME Tamii k
Desemnarea repertoriului u- 

nui teatru are loc, de obicei, 
cu cîteva luni Înaintea fina
lului de stagiune, „debutînd" cu 
pregătirea unui referat de că
tre secretariatul literar care, 
după o îndelungă documentare, 
susține in fața consiliului ar
tistic a) teatrului aproximativ 
15 propuneri de piese din dra
maturgia română și universală, 
clasică șj contemporană. Aceste 
texte dramatice sint selecționa
te după mai multe criterii : va
loare literară, echilibru intre 
lucrările naționale și străine, 
posibilități de transpunere sce
nică in funcție dc potențialul 
artistic al teatrului etc.

Anul acesta secretariatul li
terar a alcătuit o listă bogată 
și variată din care n-au lipsit 
piese ca : „Idolul și Ion Ana
poda" de G. M. Zamfirescu, „A- 
coști îngeri triști" de D. R. 
Popescu, „Aure] Vlaicu" de ac
torul petroșănean Costin Ilies
cu. „Vlaicu Vodă" de Al. Da
vila, „Cei trei mușchetari" de 
A3. Dumas, „Prețul" de Al.<_______

Miller, „Mincinoasa" de A. Fa- 
bri, „Avarul* de Moliere și al
tele. Supus dezbaterii consiliu
lui artistic, referatul a fost a- 
preciat pentru calitățile texte
lor dramatice, pentru diversi
tatea tematică și pentru îmbi
narea ponderată a celor mai 
reprezentative specii ale genu
lui dramatic : comedii de mora
vuri, de caracter, drame, tra
gedii. Discuțiile, purtate cu pa
siune, au evidențiat greutatea 
alegerii celor cîteva piese pen
tru noua stagiune datorită fap
tului că aproape toate prezintă 
interes deosebit atit pentru ac
tori — piesele oferind nume
roase partituri excelente dc in
terpretare masculină șj femini
nă — cit și pentru spectatori.

Cele cîteva rezerve avute fa
ță de unele din piese s-au da
torat faptului că ele reclamă 
o distribuție numeroasă și chel
tuieli de montare (.Hoții" de 
Schiller. .Cei trei mușchetari" 
de Al. Dumas) fapt ce îngreu
nează deplasările, că au fost

montate de multe teatre pro
fesioniste și chiar de amatori 
(„Idolul și Ion Anapoda") că 
in distribuție figurează perso
nalități celebre ale culturii ro
mânești dificil de redat pe sce
nă („Aurel Vlaicu") sau că nu 
se potrivesc gustului publicu
lui pe care teatrul nostru îl 
are, in ciuda faptului că per
sonalități de specialitate le-au 
acordat creditul deplin („Acești 
îngeri triști").

Ău urmat apoi alțe discuții 
în consiliul artistic în cadrul 
cărora s-au făcut și alte pro
puneri („Părinți teribili" de 
Jean Cocleau, „Vis de secă
tură" de Mircea Ștcfănescu, 
„...Eseu" de T. Mu.șatescu, „Pu- 
ricele in ureche" de George 
Feydeau. „Naufragiații" de St. 
Berciu, „Romanțioșii" de Ed
mond Rostand etc.), s-au dis
cutat posibilitățile de montare 
paralelă a două sau chiar trei 
spectacole, cu colective diferite 
pentru a se putea face depla
sări simultane in localități din

municipiu și județ. Unii au 
considerat ca fiind mai potri
vită realizarea a două specta
cole care sâ angreneze toate 
forțele actoricești pentru ca 
fiecare din cei distribuiți să fie 
solicitați din plin în reprezen
tații fastuoase și spectaculoase.

Și astfel, țreptat-treptat, la o- 
rizont s-a profilat un proiect 
de repertoriu care in momentul 
de față este format din urmă
toarele piese: „...Eseu" de Tu
dor Mușatescu, „Vis de secă
tură" de Mircea Ștcfănescu, 
..Surorile Boga" de Moria Lo- 
vineseu — ultima servind spec
tacolul consacrat aniversării 
semicentenarului creării P.C.R. 
— ..Doamna Spiriduș" de Cal
deron de la Barca, „Femeia 
Mării" de II. Ibsen și „Avarul" 
de Moliere.

După cum se observă, lipsesc 
piesele pentru tineret și copii, 
dar proiectul de repertoriu fi
ind provizoriu se vor putea 
face unele înlocuiri și. bineîn
țeles, completări în funcție de
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„Mina Aninoasa este dota
tă cu 3 mașini de încărcat 
tip MIP-2 — sc arată in răs
punsul conducerii acestei 
mine către redacție, la arti
colul mai sus-monționat — 
iar in perioada analizată s-a 
lucrat cu 6 mașini, un nu
măr dc 406 zile față de 595 
zile cit ar f: revenit celor 6 
mașini. De aceea, s-a reali
zat doar 8 014 mc incărcați 
față dc 10 400 mc planificați, 
obținindu-se numaj 77 la sută 
din plan, cu o viteză medie 
de avansare de 2.28 ml/zi și 
mașină, față de 2.50 ml/zi și 
mașină cit trebuia realizat !

Ncrealizarca indicatorului 
de încărcare mecanică se 
datorește atit faptului că nu 
in toate perioadele s-a lu
crat la front cu efectivele 
planificate, cit și din ca'.iz i 
neasigurării aerului compri
mat la presiunea de peste 4 
aim. .și lipsei unor piese de 
schimb.

Pentru viilor, s-a luat niă- 
sura introducerii unui re
comprimator dc aer în ra
ionul II, zona I la orizontul 
X șj se urmărește zilnic, pe 
bază de grafic, activitatea 
fiecărei mașini de încărcat- 
ne locuri de muncă".

Aerul comprimat — o
semnalate în cadrul

întru-

problemă permanentă ?

8,30 Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanpremieră.

8.40 Gimnastică și muzică. 
9.00 Viața satului.

10.00 Simfonia a V-a de P. I. 
Ceaikovskî, in interpreta
rea filarmonicii din Le
ningrad.

11,00 Tele-vacanță.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Căminul.
13,15 Emisiune în limba ma

ghiară.
14.45 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,00 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Microavan- 
premieră.

17,05 Buletin de știri.
17.10 „Hai să-ntindem hora ma

re". Cintece și dansuri ro
mânești și ale naționali
tăților conlocuitoare.

17,40 Cravatele purpurii.
18.35 .Magazin duminical.
19.30 Telejurnalul de scară.
19.50 Finala celei de-a IX-a e- 

diții a Campionatului 
mondial de fotbal ; Italia

I — Brazilia. Transmisiune 
’ directă de la Ciudad de 
1 Mexico. Comentează Cris

tian Țopescu.
21.45 Reportaj TV : Variantă la 

o doină.
22,05 Electronii in lumina re

flectoarelor — film.
22.35 Telesport.
22.50 Telejurnalul de noapte.

„Cele 
articolului sint reale, 
cit și la exploatarea noastră, 
rezultatele obținute la bri
găzile dotate cu mașini de 
încărcat in galerii sint ncsa- 
tisfăcătoare — ne răspunde 
conducerea minei Lonea, la 
respectivul articol.

Printre măsurile luate, de 
impulsionare a utilizării aces
tor mașini, sint : reorganiza
rea unor brigăzi în scopul u- 
nei plasări mai bune: inter- 
venîrea la C.C.P. pentru pro
curarea unq£ piese de schimb 
necesare punerii în funcțiu
ne a celor 2 recomprimatoa-

re de aer comprimat ce exis
tă la mina Lonea; intervenții 
pe lingă șantierul T.C.M.M, 
care execută mărirea stației 
de compresoare de la Ix?- 
nea II unde este prevăzută 
montarea a încă 2 noi turbo 
compresoare de cite 100 
mc/minut. ceea ce va duce 
la îmbunătățirea alimentării 
cu aer comprimat și deci o 
eficientă utilizare a mașini
lor de încărcat și a perfora
toarelor. prin aceasta cres- 
cind vitezele de avansare in 
galerii ■ și productivitatea 
muncii".

a abatajelorMecanizarea complexă
spre indicatori tehnico-economici superiori

calea

,.In ultimii ani. mina Lu
peni a fost dotată cu util'aje 
moderne, de mare producti
vitate : combina de tăiere și 
încărcare a cărbunelui; plug 
de cărbune: combină pen
tru lucrări de pregătiri in 
cărbune; mașini dc încărcat 
în galerii: susținere meta
lică modernă pentru abata
je frontale etc. — se arată 
în răspunsul pe care această 
mină l-a trimis redacției, la 
articolul despre problemele 
mecanizării miniere.

Ținînd seama dc această 
bogată dotare tehnică și de 
avantajele superioare ale me
todei de exploatare cu aba
taje frontale — ceea ce duce 
la creșterea vitezelor de a- 
vansarc, a 
muncii etc. anul trecut de 
pildă, la mina Lupeni 82,9 
la șută din producția de căr-

productivității

bune a fost extrasă prin a- 
bataje frontale dotate cu o 
mecanizare complexă și nu
mai 17,1 la sută provenea din 
abataje cameră.

In scopul dezvoltării aces
tor succese, anul acesta s-a 
luat măsura concentrării in 
continuare a abatajelor pen
tru a putea fi mecanizate 
complex; generalizarea for
melor organizatorice de la 
abatajele frontale ale stratu
lui 3. blocul VI $i stratul 15 
blocul VI. la toate abatajele 
frontale dc pe straiele groa
se și subțiri; îmbunătățirea 
lucrului de revizii și repara
ții la utilajele din dotare 
după un program judicios m 
alte asemenea măsuri car*> 
să ducă spre obținerea unor 
indicatori tehnico-econom:ci 
tot mai favorabili pentru 
exploatarea minieră Lupeni".

Ample măsuri tehnico-organizatorice

LUNI 22 IUNIE
PROGRAMUL I : 5,05—6,00

Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista literară 
radio; 10,10 Curs de limba en
gleză; 10,30 Arii din opere; 
11,05 Radio-Prichindel; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Din mu
zica popoarelor; 12,15 Muzică 
ușoară; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Melodii de Gherase Dcn- 
drino; 13,45 Cintece dc dragoste 
și jocuri populare; 14,05 File 
de poveste; 14,30 Te apăr, te 
laud, te cînt — emisiune muzi
cală pentru ostași; 15,00 Cro
nica muzicală: 15,15 Compozi
torul săptăminii: 16,00 Radiojur
nal; 16,20 Melodii populare; 
16,30 Revista economică; 17,05 
Antena tinerelului: 17,30 Con
cert de muzică populară; 18,30 
O melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio: 19,30 Săptămîna 
unui meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cintece; 
20,20 Argheziană: 20,25 Solista 
serii — Eva Demarczyk; 20,45 
Teatru radiofonic : „Oiștigătorii" 
de Brian Friel; 21,51 Muzică 
ușoară; 22.00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Din cele mai în
drăgite melodii de dragoste; 
23,00 Revista șlagărelor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

„Pentru ca mașinile de în
cărcat să-și poată aduce a- 
portul la creșterea producti- 
\ ității muncii și a vitezelor 
de avansare — arată în răs
punsul trimis redacției con
ducerea minei Petrila — se 
impune crearea condițiilor în 
acest scop : continuitate in 
lucrarea de executat, apro
vizionare ritmică cu vagone- 
te goale și materiale de sus
ținere suficiente; alimentarea 
frontului de lucru cu ener
gie pneumatică la 
de regim etc.

Printre măsurile 
în acest sens la 
trila se numără :
rea conductelor de alimen
tare cu energie pneumatică.

presiunea

prevăzute 
mina Pc- 
schimba-

de la conducta de 75—100 
mm cu conductă de 150 mm; 
urgentarea reparării celui 
dc-al 4-lea recomprimator 
de aer; amenajarea unor 
galerii duble provizorii ia 
maxim 100 m de fronturile 
de înaintare, în scopul unei 
mai bune aprovizionări cu 
vagonete goale: dirijarea mai 
atentă a transportului spre 
zona I, raion I din blocul 0, 
pentru eliminarea unor cau
ze ce determină strangulări 
in aprovizionarea cu vago
nete și scoaterea producției, 
luindu-se și alte măsuri pen
tru utilizarea rațională a u- 
tilajclor din dotare și reali
zarea indicatorilor fixați".

Rezultatele pot fi îmbunătățite

siaj „vaiia imir
textele dramatice care vor a- 
pare pe parcurs sau vor fi a- 
lese din cele existente in mo
mentul de față.

Pină atunci, după toate pro
babilitățile. vor fi oferite spec
tatorilor școlari din clasele su
perioare „Patima Roșie" de M. 
Sorbul și „Trei crai de la Ră
sărit" de B. P. Hașdcu. Pe lin
gă aceste reprezentații care au 
la bază piese semnate de scri
itori studiați în școală, vor mai 
fi organizate cu școlile vizio
nări și la alte spectacole din 
repertoriul viitoarei stagiuni, ca 
de pildă „Femeia mării" de 
II. Ibsen, ....Eseu" de Tudor
Mu.șatescu. „Surorile Boga" de 
1-1. Lovincscu ș. a.

Cunoscută fiind configurația 
viitorului repertoriu a intrat 
deja in lucru prima piesă. Este 
vorba de comedia „Doamna 
Spiriduș", cunoscută mai ales 
cu titlul „Doamna nevăzută" 
a scriitorului clasic spaniol 
Calderon de la Barca. Actorii 
distribuiți au și cunoscut pri

mele contacte cu textul, sub 
conducerea regizorului Marcel 
Șoma care va semna viitorul 
spectacol.

In afara regizorului artistic 
amintit teatrul va beneficia, 
probabil Intr-o colaborare per
manentă, de concursul reputa
tei Marietta Sadova. Sintem 
convinși că reprezentațiile ce 
se vor naște sub bagheta celor 
doi directori de scenă vor ciș- 
tiga in spectaculozitate și va
loare, aderența publicului față 
de ele fiind mult mai pronun
țată.

Rămîne dar să așteptăm in- 
tilnirea cu prima montare a 
viitoarei stagiuni, carc-și va ri
dica pentru prima dată cortina 
după 15 august cind sfirșilul 
concediului va aduna din nou 
întregul colectiv artistic al tea
trului petroșănean.

Mircea Mt'NTEANU 
secretar literar 

Teatrul de stat „Valea Jiului" 

_______________>

„Volumul încărcat meca
nic pe 4 luni din acest an la 
unitățile miniere din Valea 
Jiului — se arată intr-un 
amplu răspuns trimis Ia re
dacție din partea Centralei 
cărbunelui, sub semnătura 
tov. ing. D. Popeanăș, direc
tor tehnic — reprezintă 51 
la sută din volumul încăr
cat mecanic pe întreg anul 
1969 ’ • ’
zare 
care 
sută 
neîndeplinirea planului la o- 
perația respectivă decit in 
proporție de 72,7 la sută se 
datorește in bună parte ne- 
primirii utilajelor programa
te (din 34 mașini de încăr
cat solicitate pe 4 luni s-au 
primit doar 7 bucăți). De a- 
semonea. gradul de folosire 
a utilajelor de 66 la sută 
este bun, căci după norma
tiv ar trebui să fie de nu
mai 62.5 la sută. La fel. în 
abatajele frontale, producția 
medie pc combină a crescut

iar gradul de mecani- 
al operației de încăr- 
a crescut de la 25,3 la 
la 34,4 la sută. Totuși,

NOTA REDACȚIEI : Din 
cuprinsul numeroaselor răs
punsuri sosite la redacție pe 
marginea articolului „Meca
nizarea in subteran, adusă 
pe coordonatele maximei e- 
ficiențe" publicat in ziarul 
„Steagul roșu" din 19 mai 
a. c., reiese preocuparea mul
tilaterală a colectivelor ex
ploatărilor miniere in direc
ția găsirii de noi posibilități 
pentru rezolvarea in condi
ții optime a problemei res
pective.

Cuprinzind, de la măsuri 
tehnico-organizatorice pină la 
extinderea experienței poziti
ve obținute in diferite sec
toare de muncă, o largă ga
mă de preocupări, răspunsu
rile sosite evidențiază stră
dania alcătuirii unor temei
nice planuri de muncă în-

cu peste 3 000 tone cărbune 
iar viteza medie de avan
sare cu 13,6 la sută.

Pentru dezvoltarea acestor 
indicatori, se prevede in con
tinuare : extinderea tăierii 
mecanice in lucrările de îna
intare pe strat și încărcării 
mecanice in galerii: dotarea 
principalelor lucrări de îna
intare orizontale cu perfora
toare individuale de mare 
performanță și cărucioare 
de perforat; îmbunătățirea 
condițiilor de aeraj parțial: 
extinderea tăierii și încărcă
rii mecanizate în abataie’e 
cu front lung etc.

Problema creșterii vitezelor 
de avansare prin folosirea, 
intensivă a mecanizării din- 
dotare constituie o preocupa
re permanentă a conducerii1 
Centralei cărbunelui, in a- 
rc sens se iau in continuare, 
măsuri adecvate dc ord ii 
nic .și organizatoric, 
să ducă 
tinuă a 
meniu".

menite
la îmbunătățirea con- 
situației in acest, lo-

multilateral aspecte-globînd
le majore ale mecanizării și 
obținerii unei maxime efi
ciente de pe urina acestui 
fapt, in munca din subteran.

Cerința principală ce stă 
in fața factorilor respectivi 
este, in momentul de fată, 
trecerea de la alcătuirea pla
nurilor la o muncă stăruitoa
re de traducere în viață a lu- 
turor prevederilor stabilite. 
Numai atunci, strădaniile in 
organizarea unei maxime rl;-, 
ciențe a mecanizării muncii 
in subteran vor da roadele 
scontate, contribuind din pliiț, 
la sporirea productivității 
muncii, creșterea producției 
și reducerea efortului fiz'c 
in abatajele și locurile de 
muncă respective din adîncu- 
rile minelor noastre !
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ZIUA AVIAȚIEI
întreprinderea dc trans

porturi aeriene româno 
„TAROM“ dispune de o rc- 

julate interne 
din țară. Pe 

ce, îndeosebi

Constanța. 
Cluj. Iași 
efectuează

țea de linii ro( 
spre 15 orașe 
numeroase tras 
pe cele care leagă Capital; 
cu municipiile ~ 
Timișoara. Arad, 
și Baia Mare sc 
pină la opt curse

★
Avioane turboreactoare sau 

turbopropulsoare, purtînd tri
colorul românesc, brăzdează 
corul de-a lungul meridiane
lor și paralelelor globului, c- 
fectuind curse regulate spre 
21 de orașe europene și din 
alte continente. Astfel, pe 
harta liniilor aeriene inter
naționale. deservite de 
„TAROM" sint înscrise ora
șele Paris. Londra, Moscova. 
Atena. Cairo. Sofia. Istanbul. 
Copenhaga. Roma Și Bru
xelles. Potrivit unor date sta
tistice. față dc acum două 
decenii, traficul dc călători a 
crescut dc circa 40 de ori. 
Se prevede ca în următorul 
deceniu, rețeaua liniilor ex
terne deservite de compania 
noastră aeronautică să creas
că cu încă 30 000 dc kilome
tri. mai ales prin deschide
rea unor curse noi spre Asia, 
Africa și America.

★
Recent, au fost deschise 

cursele aeriene internaționale 
spre litoralul Mării Negre.

Acroportul internațional de 
la Constanța arc in acest se
zon turistic legături directe, 
făiă escale cu Paris. Milano, 
Frankfurt pc Main, Dussel
dorf, Vicna. Haga, Amster
dam. Helsinki. Oslo, Stock
holm, Londra și cu alte o- 
rașc europene.

★
Unitățile dc aviație milita

ră. civilă, sanitară și utili
tară. și-au adus în ultimele 
două luni o contribuție do 
seamă la salvarea a sute dc 
vieți omenești și dc bunuri 
materiale în zonele care au 
fost calamitate. In zilele de 
grea încercare, pentru țara 
noastră, dc pe principalele 
aeroporturi decolau la inter
vale foarte scurte spre Satu 
Marc, Baia Marc, Tg. Mureș, 
Alba Iulia, Arad avioane a- 
vînd la bord alimente. îmbră
căminte. carburanți, materia
le etc. Acolo unde totul pa
rca pierdut, aviatorii inter- 
veneau cu promptitudine ro
dind oamenilor speranță și 
încredere. Mii de femei, bă- 
trîni și copii salvați, sute dc 
bolnavi transportați de ur
gență din zonele calamitate 
la spitale, parașutarea unor 
cantități însemnate de medi
camente și sînge conservat, 
sînt fapte care oglindesc în
deplinirea ireproșabilă. în 
condiții deosebit de grele, a 
unor înalte datorii patriotice.

(Agerpres)

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Dezbateri de politică externă
in Bundestagul vest-german

Declarația SECVENȚE
lui Willy Brandt

Ajutoare pentru zonele 
sinistrate din România

Organizațiile de Cruce Roșie 
de peste hotare continuă să tri
mită ajutoare acordate pentru 
refacerea zonelor sinistrate din 
țara noastră. Vineri după-amia- 
ză, pe aeroportul internațional 
„București-Otopeni". a sosit, un 
nou avion din partea Crucii 
Roșii a R. P. Chineze transpor
tând 582 colete. Dintre acestea, 
341 lăzi. în greutate de 8 210 
kg, conțin medicamente, iar ce
lelalte sint încărcate cu 3 414 
kg alimente, in special conser
ve de pește.

administrație din Banja Luka 
(R.S.F. Iugoslavia) au anunțat 
că vor dona suma de 400 di
nari strinsă pentru serbarea de 
sfirșit de an.

Pentru ajutorarea zonelor si
nistrate din România, întreprin
derea „Energoinvest" din Sa
rajevo (R.S.F. Iugoslavia) a do
nat un transformator în valoa
re de 10 000 dinari. Au făcut 
cunoscut, de asemenea, câ vor 
contribui la fondul de ajuto
rare întreprinderea de comerț 
„Interexport" din Belgrad și 
întreprinderea ..Iugoslavia Co
merț", cu 40 000 dinari și. res
pectiv. 2 000 dolari S.U.A.

Consiliul Executiv al canto
nului Berna a hotărit să de
pună la Crucea Roșie elveția
nă, drept ajutor destinat Româ
niei pentru refacerea zonelor 
calamitate, suma de 20 000 fraci 
elvețieni.

La rindul său. Consiliul de 
Stat al cantonului Luzern a do
nat suma de 5 000 franci el
vețieni. .

Membrii Comunității adven
tiștilor din Berlin (R. D. Ger
mană) au oferit un cec în va
loare de 7 000. mărci.

In cadrul acțiunii întreprin
se de cetățenii de origine ro
mână din Marea Britanie a fost 
expediat în România al patru
lea transport de ajutoare, con
stând in 200 baloturi cu 2 670 
articole de îmbrăcăminte. 860 
perechi de încălțăminte. 90 me
tri stofă. Dr. Mihail Circiog 
a adăugat la donațiile personale 
făcute anterior o tonă de za
hăr și colete cu îmbrăcăminte 
Și medicamente.

D'n Anglia, firma „H-urst" a 
donat 5 tone semințe de fasole 
in valoare de 3 000 dolari, iar 
firmele ..Elsons" și ..Charles 
Harpe" au donat cite 1 000 kg 
semințe de mazăre, ultima ofe
rind și 45 kg semințe de sfeclă 
roșie.

Firma ..Arbel S. A.“ din Bel
gia a donat 1 000 dolari.

Au mai anunțat donații fir
mele engleze „Revel Industrial 
Products Ltd" — 850 lire ster
line. colectate de la importa
torii de mobilă românească. De 
asemenea, firmele „Whiteley, 
Muir and Zwanenberg Ltd", 
„Monro Horticultural Sundries 
Ltd", „Davy-Ashmore Ltd" și 
•„Vickers Ltd" au donat. în to
tal, 275 lire sterline.

Firma .Martin Bauer" din 
R. F. a Germaniei a trimis un 
nou ajutor, constînd în 5 000 
de mărci.

Tot din R. F. a Germaniei, 
firma ..H. Finzelbergs Nachfol- 
ger“ a remis un cec de 2 000 
mărci, iar firma „Caesar et 
Lorentz' — un cec de 1000 
mărci.

In vederea ajutorării popu
lației sinistrate din România, 
fabricile de medicamente ..Ga- 
lenika" din Zemun și „Pliva" 
din Zagreb — R.S.F. Iugoslavia 
— au anunțat că vor expedia, 
fiecare, medicamente în valoare 
de 5 000 dinari.

Firma -Merk" din R. F. a 
Germaniei a donat pentru fon
dul de ajutorare medicamente 
In valoare de 30 000 mărci.

Din partea companiei grecești 
>,G. M. Moundreas and Bros" 
flin Pireu s-a primit o donație 
In valoare de 1 000 dolari S.U.A.

Tot din Pireu, armatorii Con- 
stantinos Efstathiou, Panayiotis 
Papis. Emmanuel Koutsofios și 
Even gelos Pothitos au donat în 
total 600 dolari.

Fabricile elvețiene de cioco
lată au oferit Crucii Roșii el
vețiene 60 000 tablete de cioco
lată destinate populației sinis
trate din România.

Firmele italiene „Giza" (Scia) 
și ..II Legno", precum și Socie
tatea .Fratelii Perrini" au fă
cut o donație, totalizînd 500 000 
lire italiene.

La reședința ambasadorului 
Franței la Pekin Etienne Ma- 
nach. a fost dat un recital în 
folosul victimelor inundațiilor 
din România. Tenorul norve
gian Eling Solberg, acompaniat 
ia pian de Derksen, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Olandei, a interpretat arii din 
opere.

Sumele obținute din vinzarea 
biletelor vor fi vărsate Amba
sade: române la Pekin.

Pină in prezent, Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din R. D. Germană a expediat 
spre țara noastră peste 6 000 
kg îmbrăcăminte donată de 
cetățeni din R.D.G.

prof. dr. Wer- 
la catedra de

Universității 
Berlin (R. - 

suma

Eh absolvenți ai Școlii d'

Academicianul 
ner Bahner, de 
romanistică g 
..Humboldt" din 
Germană), a donat 
1 000 mărci.

Cetățeni români rezidenți 
Polonia au donat 3 900 zloți și 
importante cantități de obiecte 
de îmbrăcăminte.

(Agerpres)

D. 
de

in

BONN 20 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută in Bun
destag, cancelarul R. F. a Ger
manici, Willy Brandt, a abor
dat uncie aspecte ale politicii 
externe a cabinetului său. Re- 
forindu-SQ la schimburile de 
păreri prin intermediul cana
lelor diplomatice între R. F. a 
Germaniei și unele țări socia
liste privind renunțarea la fo
losirea forței, cancelarul vest- 
german a arătat că semnarea 
unor tratate în acest sens ar 
duce la o îmbunătățire a re
lațiilor numai dacă aceste tra
tate vor fi puse în concordanță 
cu condițiile concrete europene. 
De aici, a spus el. pentru gu
vernul federal reiese necesita
tea de a ține seama, concomi
tent cu renunțarea la folosirea 
forței în ambele sensuri, de 
integritatea teritorială a parte
nerilor la tratat și de invio
labilitatea frontierelor.

Politica de renunțare la fo
losirea forței nu înseamnă ,,o 
renunțare la țelurile înscrise 
in constituție și dictate de con
vingerile noastre, ci renunța
rea la tendința de a realiza 
aceste țeluri prin intermediul 
forței. ••• -
mează să dea Estului și Ves
tului siguranța că divergențele 
care continuă să existe, chiar 
dacă sînt fundamentale, nu sînt 
agravate în mod primejdios 
prin probleme teritoriale pe ca
re nu le poate rezolva nimeni. 
Frontierele terestre după răz
boi au devenit de mult invio
labile și intangibile. Trebuie

Este o politică ce ur-

PfesedinîBle federal 
al flusliiei ji-a încheiat 

vizita in Ungaria
BUDAPESTA 20. — Cores

pondentul Agrepres, Alexandru 
Pintea. transmite : Președintele 
federal al Austriei, Franz Jo
nas, și-a încheiat vineri vizita 
oficială în Ungaria. Comunica
tul comun dat publicității sub
liniază că în cadrul convorbi
rilor ungaro-austriece s-a pro
cedat la un larg schimb de 
păreri asupra unor probleme 
ce privesc relațiile bilaterale 
și situația internațională ac
tuală. Părțile și-au exprimat 
deosebita satisfacție pentru bu
nele relații existente între cele 
două țări vecine și prietene și 
hotărîrea comună de a contri
bui și in viitor la dezvoltarea 
lor continuă și multilaterală. 
Comunicatul relevă existența 
unor posibilități concrete în do
meniile cooperării industriale, 
schimburilor tehnico-științifice 
și culturale.

In cadrul discuțiilor asupra 
unor probleme actuale ale si
tuației internaționale, un loc 
important l-au ocupat proble
mele păcii și securității euro
pene,

★-----

Intensificarea 
acțiunilor 

greviste în Spania
MADRID 20 (Agerpres). — A- 

genția France Presse informea
ză că in Spania se intensifică 
acțiunile greviste. La Sevilla, 
greva muncitorilor din con
strucții a intrat în cea de a 
cincea zi. Numărul greviștilor, 
care revendică reînnoirea con
tractelor de muncă, a atins 
25 000. Pe străzile orașului s-a 
desfășurat o demonstrație a gre
viștilor. Poliția a intervenit, o- 
perînd arestări. Cei arestați vor 
compare în fața unui tribunal 
militar.

Minerii de la societatea „Fi- 
garedo", din Asturia, au intrat, 
de asemenea, în grevă. Condu
cerea societății a luat o serie 
de măsuri represive, sancțio- 
nind 700 dintre greviști.

să luăm cunoștință de frontie
rele existente ca o situație de 
fapt și sub raport politic".

Cancelarul vest-german a 
subliniat că guvernul său în
treprinde „o acțiune serioasă 
pentru a se trece de la con
fruntări la colaborare în sfere 
cit mai largi posibile, pentru 
a contribui in felul acesta la 
asigurarea păcii".

Referindu-se la relațiile R. F. 
a Germaniei cu R. D. Germană, 
Brandt a relevat realitatea e- 
xistenței a două state germane 
și a subliniat că guvernul său 
„va porni de la principiul ega
lității și excluderii discrimină
rii". Cu toate acestea, el a re
amintit cunoscuta poziție, po
trivit) căreia, guvernul vest- 
german nu va recunoaște Re
publica Democrată Germană din 
punct de vedere al dreptului 
internațional. Willy Brandt și-a 
exprimat, totodată, fidelitatea 
față de alianța atlantică, susți- 
nînd necesitatea întăririi blocu
lui N.A.T.O. și a Pieței comune.

In dezbaterile de politică ex
ternă, care au urmat acestei 
declarații în Bundestag, repre
zentanții partidelor de opozi
ție au reafirmat împotrivirea 
lor față de orice inițiative cart 
ar putea să ducă la îmbunătă
țirea relațiilor dintre R. F. a 
Germaniei și țările socialiste. 
Deputății U.C.D./U.C.S., care au 
luat cuvîntul, au cerut guver
nului să-și „reconsidere pozi
ția".

Reprezentanții partidelor care 
fac parte din coaliția guver
namentală. P.S.D.G. și Partidul 
liber-democrat. au sprijinit în 
cuvântările lor declarația guver
nului. De asemenea, după cum 
se știe, cercuri largi ale opi
niei publice vest-germane spri
jină acele poziții realiste din 
politica externă a cabinetului 
Brandt-Scheel. care exprimă a- 
bordări lucide ale realităților 
europene postbelice.

sțs-.itl-r

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Pofta de mîncare este unul din 
semnele sănătății și de aceea 
dorința exprimată de cosmo
nauții Nikolaev și Sevastianov, 
imediat după aterizare, de a 
lua o masă „pămîntească" a 
constituit pentru medici primul 
indiciu că ei s-au reîntors să
nătoși pe Pămînt. După ce au 
luat masa într-o vilă din a- 
propierea orașului Karaganda,

Sporesc crimele 
comise 

de americani 
în Vietnam

HANOI 20 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al Comisiei 
pentru anchetarea crimelor co
mise de americani in Vietnam 
se arată că în prima jumătate 
a lunii iunie au fost intensi
ficate acțiunile agresive împo
triva poporului vietnamez, a- 
viația americană continuînd să 
bombardeze Vietnamul de sud 
și să violeze suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam. In 
perioada amintită au fost efec
tuate 1 200 zboruri de recu
noaștere în spațiul R. D. Viet
nam. Totodată, avioanele ame
ricane au întreprins 60 de rai
duri asupra a 12 zone cu o 
populație densă din provinciile 
Ha Tinh. Quang Binh și din 
regiunea Vinh Linh, situată în 
sudul R. D. Vietnam. In cursul 
acestor raiduri au fost arun
cate 600 bombe explozive, 
48 000 bombe cu bile și lansate 
120 rachete. In comunicat se 
subliniază că numai asupra zo
nei Vinh Linh au fost aruncate 
peste 900 tone bombe.

VOR VOTA TINERII AMERICANI?
WASHINGTON 20. — Corespondentul Agerpres, Constantin 

Aiexandroaie, transmite : Hotărîrea Congresului S.U.A. de a acorda 
drept de vot unui număr de 11 milioane dc tineri prin coborirea 
limitei de virstă. de la 21 la 18 ani. ridică serioase probleme. In 
ce măsură această hotărîre va schimba actualul raport de forțe 
pe arena politică internă a Americii ? Oare cei 11 milioane de 
tineri care au căpătat drept de vot vor altera cumva bazele elec
torale ale vreunui partid ?

La aceste întrebări o serie de observatori, guvernamentali 
sau dc alte orientări, sint înclinați să răspundă privind lucrările 
prin prisma ultimelor evenimente din orașele universitare, pre- 

din punctul de vedere al tinerilor care au demonstrat im- 
potri’. i politicii duse de S.U.A. in Asia de sud-est. In ce măsură 
Administrația va considera că această măsură o favorizează sau 
nu pentru moment nu se poate aprecia. Pină in prezent, cel pu
țin, ca a păstrat o atTudine absolut neutră. In orice caz. remar
cau unii obsc-r\ j lori in Camera Reprezentanților această măsură 
a întrunit 56 de voturi din partea republicanilor'și 165 din partea 
democraților, fapt care dev.-dește câ republicanii nu consideră 
pioiectuf de lege aprobat că le-ar put- ., spori șansele în apro
piatele alegeri.

Paginile pres-1 americane cuprind aprecieri foarte controver-

cum

sate asupra poziției președintelui Nixon față de acest proiect de 
lege electorală. Unele ziare afirmă că atit președintele Nixon, cit 
și Curtea Supremă nu vor semna noul proiect, motivînd că acesta 
ar fi anticonstituțional. Altele, din contră, sînt de părere că atit 
Casa Albă, cit și Curtea Supremă vor contrasemna proiectul. Nu 
puțini sînt însă aceia care reamintesc faptul că organul suprem 
al justiției americane nu a dat dovadă în ultimii ani de libera
lism. ci. dimpotrivă, de conservatorism.

In cazul in care schimbarea actualei legi electorale nu poate 
fi făcută decit modificînd Constituția, procedură foarte compli
cată și îndelungată, aceasta face ca tinerii in virstă de 18 ani să 
nu se poată prezenta in fața urnelor nici măcar la alegerile din 
1972. In celălalt caz, cind președintele Nixon și Curtea Supremă 
ar semna proiectul amintit, intrarea in vigoare a legii electo
rale modificate s-ar putea face intr-un termen foarte scurt, tinerii 
intre 18 și 21 de ani urmind să poată vota incă in anul 1971.

De poziția Casei Albe față de această problemă depinde, 
intr-o oarecare măsură, evoluția relațiilor dintre forul legislativ 
suprem — Congresul — și aceasta, relații care de cîteva luni se 
mențin intr-o permanentă stare de tensiune ca urmare a încer
cărilor Capitoliului de a-și redobindi drepturile în problemele 
majore ale păcii și războiului.

• In curînd va în
cepe 
lui i 
din I 
viii < 
run 
va 
80 
un 
cu 
pesto nouă i 
metri cubi do 
Totodată, datorită 
rajului va putea fi ex
tinsă rețeaua do iri
gații pe o suprafață de 
160 000 ha. Construi
rea barajului va per
mite, pe de altă par
te, evitarea deselor 
inundații care sc pro
duc în sezoanele plo
ioase în regiunea un
de curge rîul Karun.
• Valorificarea 

tensă a bogatelor 
căminte de cupru 
regiunea Kerman 
află în centrul atenți-

construcția ce- 
mai mare baraj 
Iran, care va stă- 
cursul riului Ka- 
din Kuzislan. El 

avea o înălțime do 
metri și va formo 
lac de acumulare 
o capacitate de 

miliarde

ci autorităților Iranu
lui. Recent, intre a- 
ceastfi țară și un con
sorțiu format din fir
me franceze, engleze, 
americane și vest-ger- 
niane a intervenit o

aproximativ 300 mili
oane de tone, Iranul 
va exporta anual o 
cantitate de 180 000 
de tone. Veniturile 
provenite din vinza
rea cuprului vor fl

in-
za- 
din 
se

înțelegere, potrivit că
reia Iranul va primi 
credite în valoare de 
185 milioane dolari în 
vederea exploatării mai 
multor mine de cupru 
din regiunea Kerman. 
Din rezervele sale cu
prifere, estimate la

deosebit de mari și se 
apreciază că ele ar 
putea depăși chiar 
redevențele obținute 
actualmente de Iran 
din exportul de țiței.
Q In ultimii cinci 

ani, valoarea exportu
rilor de petrol iranian

către Japonia s-a du
blat. Potrivit statisti
cilor comerciale, o 
ca.ititate dc 58,9 mili
oane dc tone de tilei 
a fost exportată 
trecut in Japonia.
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Potrivit planului 
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Iran so fac 
cou iderabile 
dezvoltarea 
lui. 
de dezvoltare 
mică, în 
1969-1974, t 
Iranului va aloca 
miliarde riali, 
destinată construirii de 
noi ho! ’ tI și mote
luri, și extinderii căi
lor de comunicație. In 
afara investițiilor e- 
fectuate de stal, auto
ritățile acordă 
unor companii 
culare, care își 
seaza capitalul în li 
crări de modernizare 
centrelor turistice.

N. POPOVICI

Iu-
a

• Nu o victorie a
LONDRA 20 (Agerpres). — 

La Londra au fost date publi
cității rezultatele definitive ale 
alegerilor parlamentare din An
glia, desfășurate înainte de ter
men, care s-au soldat cu înfrin- 
gerea Partidului Laburist .și 
venirea la putere a conserva
torilor.

Cele 630 de locuri din Parla
mentul britanic au fost împăr
țite astfel: conservatorii 330, 
laburiștii 287, liberalii 6, alte 
partide 6 și speakerul un loc.

Din numărul total al alegă
torilor (39 254 801). la alegeri 
au participat doar 28 258 332, 
adică 72 la sută din corpul e- 
lectoral, din care 46,4 la sută 
au votat în favoarea conserva
torilor. 43 la sută a laburiști
lor, liberalii obținînd 7,4 la su
tă din numărul • total al votu
rilor, iar alte partide 3,2 la 
sută.

Rezultatele alegerilor, care 
contrazic atit pronosticurile e- 
mise în ajun de majoritatea 
observatorilor politici, cit și 
sondajele de opinie, sînt apre
ciate la Londra nu ca o vic
torie a conservatorilor, ci ca o

conservatorilor, ci o înfrîngere a laburiștilor.
înfrângere a laburiștilor, și in 
primul rind o dezavuare a po
liticii interne a guvernului Wil
son. In legătură ou aceasta, sînt 
citate nemulțumirile corpului 
electoral față de politica eco
nomică a cabinetului laburist, 
care a determinat creșterea șo
majului și a prețurilor, pre
cum și înghețarea ' 
Tocmai acest lucru 
un număr atit de 
abțineri, înregistrat 
în rîndul sprijinitorilor tradi
ționali ai Partidului laburist, 
dezamăgiți de politica acestuia.

Un singur lucru este cert că 
premierul Wilson nu s-a aștep
tat la o înfrîngere. întrucît el 
nu ar fi ales tocmai acest mo
ment pentru o confruntare elec
torală, pe care l-a crezut drept 
cel mai favorabil laburiștilor.

salariilor, 
a generat 
mare de 
mai ales

O
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Deși nu vor putea fi cunoscuți 
toți membrii noului cabinet 
conservator înainte de săptămî- 
na viitoare, sîmbătă, în urma 
întâlnirii de la Downing Steet

a liderului conservator Edward 
Heath cu principalii săi cola
boratori a fost anunțată lista 
cuprinzind titularii celor mai 
importante portofolii ale cabi
netului. Postul de ministru al 
afacerilor externe a revenit lui 
Alec Douglas-Home, in virstă 
de 67 de ani. Douglas-Home a 
mai deținut această funcție în 
perioada I960—1963, iar timp 
de un an, din octombrie 1963 
pină în octombrie 1964. a fost 
șeful guvernului conservator. 
Dintre celelalte posturi impor
tante ale cabinetului, Reginald 
Maudling a ocupat pe cel de 
ministru de interne, iar lain 
MacLeod pe cel de ministru de 
finanțe. Lord cancelar Și spea
ker al Camerei Lorzilor a fost 
numit Quintin Hogg, iar Wil
liam Whitelaw a devenit spea
ker al Camerei Comunelor. Lor
dul Carrington va răspunde de 
Ministerul Apărării, iar Michael 
Noble de cel al comerțului. Șe
ful suprem al delegației care 
va negocia cu reprezentanții 
Pieței comune aderarea Marii 
Britanii la această organizație 
a fost numit Anthony Barber.

13 zile petrecute in Cosmos
unde au fost aduși cu elicop
terul. cosmonauții au declarat 
că deși pe „Soiuz-9“ hrana lor 
a fost bună, doreau obișnuita 
hrană „terestră".

După 18 zile petrecute în spa
țiu, procesul de adaptare a ce
lor doi cosmonauți la greutatea 
obișnuită de pe Pămînt a tre
cui: relativ repede. Obiecte ca
re imediat după aterizare li se

păreau grele, după numai o 
oră începeau să aibă pentru 
ambii greutatea obișnuită. Unul 
din conducătorii grupului de 
medici și biologi, care a ur
mărit zborul celor doi cosmo
nauți, a declarat că starea lor 
este asemănătoare cu cea a 
unor marinari, care s-au aflat 
mult timp pe un vas surprins 
de furtună. Medicii au relevat.

de asemenea, faptul că la cobo
rârea din navă, cosmonauții nu 
arătau ca oameni care să se fi 
plictisit unul de altul după în
delungata ședere în comun în- 
tr-un spațiu restrins și că în 
timpul zborului nu s-au primit 
nici un fel de date despre vreo 
incompatibilitate 
deși Nikolaev și
au temperamente diferite.

psihologică, 
Sevastianov

• Șantierul naval și 
brica de motoare diesel ’din 
Split va livra anul acesta 
pentru diverse firme străine 
8 nave. Dintre acestea 5 vor 
avea o capacitate de 
20 800 tone fiecare, 2 de cite 
12 500 tone, iar un tanc 
trolier cu un deplasament de 
88 0G0 tone.

In prezent, la șantierul na
val se desfășoară lucrări in 
vederea adaptării la con
struirea unor nave cu un 
deplasament de peste 100 000 
tone.

cite

pe-

• Mao Tzedun, președin
tele C.C. al P.C. Chinez și 
Lin Biao, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, i-au pri
mit vineri la Pekin pe Mo
hamed Einanshi, vicepreședin
te al Consiliului Revoluționar 
Suprem al Somaliei și pe 
membrii delegației guverna
mentale somaleze, care se 
află într-o vizită în R.P. Chi
neză. In aceeași zi, informea
ză agenția China Nouăr a 
fost semnat un protocol cu 
privire la cooperarea econo
mică și tehnică dintre R. P. 
Chineză și Somalia.

• Forțele aeriene ameri
cane au anunțat că primele 
rachete „Minuteman-3", cu 
focoase nucleare multiple, au 
fost puse in serviciu opera
țional. Asemenea rachete au 
fost instalate încă de la 18 
aprilie la baza subterană a 
forțelor 
(Dakota

aeriene de la Minot 
de Nord).

magazinele din Le- 
nu fost puse în vîn- 

por- 
VL-100", 
„Mezon"

• In 
ningrad r__
zare noile televizioare 
tabile . Elektronika 
realizate de Fabrica 
din localitate. Aparatul are o 
greutate de 2,8 kg și funcți
onează fie cu baterii, fie co
nectat la rețeaua de energie 
electrică. Minitelevizorul con
structorilor leningrădeni poa
te recepționa programe pe 
toate cele 12 canale și are 
o ra7ă de captare de 70 km 
cu antenă 
100 km 
nară

telescopică și 
cu o antenă stațio-

Institutul de fizică® La 
a plasmei al Societății Max 
Planck din Garching (Ba- 
var'a) a intrat în funcțiune 
cel mai mare calculator e- 
ler Ironic din R.F a Germani
ei Cu ajutorul său, se pot 
efectua 16 milioane operații 
de calcul pe secundă.

• După cum anunță agen
ția China Nouă, la 20 iunie 
anul acesta a avut loc o 
întîlnire a reprezentanților 
celor două părți Ia convorbi
rile chino-amerirane la nivel 
de ambasadori. Partea chine
ză a informat partea ameri
cană că. avînd în vedere Si
tuația actuală bine cunoscu
tă de ambele părți, guvernul 
chinez consideră că în pre
zent nu este momentul po
trivit pentru discutarea $1 
hotărîrea datei privind întîl- 
nirea chino-americană în ve
derea convorbirilor la nivel 
de ambasadori.MONDIAL

DE FOTBAL Abdulah
Ibrahim

150 de ani
de viață

PE SCURT}

CAMPIONATUL

faze

CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Campionatul 
mondial de fotbal se încheie 
astăzi la stadionul „Azteca" 
din Ciudad de Mexico, unde- 
și va desemna cîștigătorul 
celei de-a 9-a ediții. Faptul 
inedit al acestei finale este 
confruntarea pentru prima oa
ră în finala „Cupei Jules Ri- 
met" a două echipe care au 
oișligat-o de două ori pînă 
acum fiecare: Italia (1934 și 
1938) și Brazilia (1958 și 
1962). Miza partidei este cu 
atit mai mare cu cit echipa 
ciștigătoare își adjudecă în 
mod definitiv statueta de aur 
care este „Cupa Jules Rimet". 
In afară de aceasta, pentru a 
treia oară în analele cam
pionatului mondial, o finală 
„directă" va tranșa supre
mația între fotbalul sud-ame- 
rican și european și tot pen
tru a treia oara echipei Bra
ziliei îi revine onoarea să 
reprezinte fotbalul din Ame
rica de Sud după succesele 
din 1958 (5—2 cu Suedia) și 
1962 (3—1 cu Cehoslovacia). 
Finala de astăzi aduce in a- 
renă și pe unul din eroii 
campionatului mondial din 
1958: brazilianul Edson A- 
rantes do Nascimento „Pe- 
le", cel care nu a putut sa 
ia parte la succesul din 1962 
la Santiago, cind s-a acci
dentat in meciul din „optimi
le" de finală și a fost înlo
cuit cu Amarildo. Un all 
jucător brazilian, de două ori 
campion mondial, Mario Za- 
galo, participă de data' aceas-

ta ca antrenor al echipei ță
rii sale. Aceste elemente a- 
cordă un plus de atracție fi
nalei „Mexico-70". care pro
mite să fie bogată în * 
de mare spectacol, dîrz dis
putată, emoționantă pentru 
sutele de milioane de amatori 
de fotbal din întreaga lume.

Majoritatea specialiștilor 
sînt rezervați în ceea ce pri
vește pronosticurile- întrucit 
ambele formații posedă jucă
tori dc mare valoare, iar do
rința fiecăreia de a ieși bi
ruitoare este atit de mare 
incit jucătorii pot găsi resur
se nebănuite in lupta pentru 
întîietate. De altfel jucătorul 
brazilian Tostao declara în 
această privință : „Intr-un
meci de asemenea nivel to
tul este posibil. Eu credeam 
că echipa Italiei este reduta
bilă mai ales în apărare, dar 
ultimele rezultate mi-au do
vedit contrariul: patru go
luri în meciul cu Mexicul, 
apoi tot atitea în partida cu 
R.F. a Germaniei. Este sem
nul unui stil realist de ca
re trebuie să ținem seama".

„Ultimele ieșiri ale Italiei, 
notează corespondentul agen
ției France Presse. au mărtu
risit un nou spirit ofensiv". 
„Squadra azzura" este o for
mație bine sudată, echilibrată 
în compartimentele sale, în 
timp ce Brazilia, cu un atac 
excelent pare mai nesigură 
in apărare și aceasta s-ar 
putea să fie cheia finalei de 
duminică. Punctele tari ale 
echipei braziliene sînt : d

parte un „trio" puternic la 
mijlocul terenului — Clo- 
doaldo, Gerson, Rivelino, și 
de altă parte un „trio’ de 
atac cu „săgeata de abanos" 
Jairzinho și cele două „vîr- 
furi de lănci" Tostao și Pele : 
primul, în ciuda gabaritului 
său redus, este foarte primej
dios pentru portari, celălalt, 
„perla neagră", care joacă 
ultimul său campionat mon
dial are desigur ambiția să 
lase amprenta personalității 
sale sportive asupra acestei 
competiții de neuitat.

Italia, de multi ani practi
că jocul de apărarea cunos
cut sub numele de „catenac- 
cio", sistem care l-a adus 
multe succese, dar și eșecuri, 
cum s-a întimplat la prece
dentul campionat din Anglia. 
Burgnich. Cera, Rosato, Fa- 
cchetti, împreună cu porta
rul Albertosi, formează un 
ansamblu destul de ermetic, 
dacă ținem seama că pînă a- 
cum echipa Italiei a primit 
numai patru qoluri. Atacul'se 
bizuie pe pătrunderile de
rutante ale lui Riva, coordo
natorul fiind după caz Ma
zzola sau Rivera.

„Eficacitatea echipei brazi
liene, notează comentatorul 
agenției „Reuter", s-a do
vedit superioara pînă acum 
celei italiene și această ca
pacitate de a marca mai mul
te goluri ar putea să le în
găduie sud-americanilor sS 
obțină victoria".

Meciul Brazilia — Italia 
de astăzi este al 5-lea din
tre echipele celor două țări. 
Trei au fost amicale și nu
mai una s-a disputat în ca
drul campionatului mondial 
(in 1938 la Marsilia, în se
mifinale. cind Italia a câști
gat cu 2—1).

Arbitrul Rudi Glockner 
(R.D. Germană), ajutat la tu
șe de elvețianul Scheurer și 
argentinianul Coerezza, va 
conduce următoarele formații 
probabile : Brazilia : Felix,
Carlos Alberto, Brito, Piazza. 
Everaldo. Clodoaldo, Gerson, 
Rivelino, Jairzinho, Tostao, 
PeleItalia : Albertosi. Burg
nich, Rosato. Cera, Fachotii, 
Mazzola, (Rivera), Do Sisti. 
Bertini, Domenghini, 
Boninseqna.

CAIRO 20 (Agerpres). — 
Mohamed Abdulah Ibrahim, 
profesor Ia Universitatea is
lamică „Azhar", a încetat din 
viață Ia Cairo, în virstă de 
150 de ani, anunță ziarul e- 
giptean „Al Ahram". Căsăto
rit de abia la virstă de 105 
ani, la insistențele prieteni
lor, el a avut cinci copii.

Abdul Ibrahim vorbea în 
aiara arabei, limbile turcă, 
greacă și persană. Dotat cu 
o memorie excepțională, el 
și-a păstrat-o pină In ultime
le clipe ale vieții. Ignorind 
toate mijloacele de transport, 
cenlagenarul prefera mersul 
pe jos. El a călătorit astfel 
de trei ori pină în țara sa de 
origine — Libia, parcurgînd. 
de fiecare dală pe jos, cile o 
mie de kilometri.

Abdulah Ibrahim a fost u- 
nul dintre principalii spriji
nitori al revoluției egiptene 
împotriva colonialiștilor en
glezi, de la sfîrșitul secolului 
al XlX-lea. In tinerețe el a co
mandat o unitate militară 
egipteană, care participa ală
turi de armata otomană, la 
războaiele împotriva grecilor.

•/
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