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in primul semestru

ne
planului fizic; 
gospodărire a 

pentru ca o-

Din realizările bilanțiere 
pe care le-au raportat, me
ritul constructorilor munici
piului nostru de a fi înde
plinit în unanimitate sarcina 
globală a planului semes
trial, se impune cu claritate. 
Pentru că, fără teama de a 
greși, putem spune că din 
Valea Jiului, printre unită
țile economice cele mai greu 
încercate de capriciile timpu
lui au fost șantierele. Și la 
ora actuală, constructorii 
municipiului nostru de pe 
șantierele I.L.H.S., 17 con
strucții căi ferate și I.C.F. 
duc în continuare o luptă 
susținută, concomitent cu a- 
ceea de pe frontul îndeplini
rii sarcinilor economice cu
rente, pentru închiderea ul
timelor breșe făcute de ca
lamitățile fluide în fluxul 
normal al vieții de pînă a- 
cum. N-a fost ușor. S-a mun
cit zi și noapte fără răgaz, 
ore în șir peste cele 8 sau 10 
cit prevedea programul de 
lucru.

Un lucru e insă cert și 
demn de relevat. S-a mun
cit intens, nu o dată, dincolo 
de limitele obișnuitului, cu 
ardoare și eroism, comuniș
tii, organizațiile și or
ganele de partid făcînd 
încă o dată, în aceste îm
prejurări de grea încercare, 
dovada de factori mobiliza
tori și conducători ai ener
giilor și acțiunilor organiza
te ale colectivelor de muncă. 
Astfel s-a putut reuși ca la 
nivel de municipiu planul de 
construcții-montaj să fie în
deplinit în proporție de pes
te 101 la sută. E lăudabil

faptul că, în condiții deose
bite, colectivul șantierului 
I.L.H.S. a reușit performan
ța de a depăși cu peste 10 
la sută planul semestrial. Ur
mează in ordine acele șan
tiere care și-au îndeplinit pe 
primele 6 luni, la rîndul lor, 
cu succes sarcinile valorice 
de plan, după cum urmează : 
șantierul 17 construcții căi 
ferate — 107 la sută, șantie
rul I.C.F. — 103,7 la sută, 
șantierul T.C.M.M. — 100,3 
la sută și grupul de șantie
re al T.C.H. — 100,0 la sută.

Desigur, realizările bune 
obținute în prima jumătate a 
anului, cu toate greutățile 
scoase în cale de capriciile 
naturii, sînt menite să con
stituie o bază de plecare 
spre lichidarea cit mai rapi
dă a urmărilor inundațiilor 
— de către șantierele 17 con
strucții, I.L.H.S. și I.C.F. — 
spre înlăturarea unor nea
junsuri prezente în semes
trul I (cum ar fi ritmurile 
de muncă încă scăzute pe 
șantierele T.C.H. și T.C.M.M.; 
realizări față de planul a- 
nual încă ne satisfăcătoare, 
cu excepția șantierelor I.C.F. 
și I.L.H.S.; stadiile fizice in
certe la unele lucrări indus
triale și social-culturale, 
îndeplinirea 
insuficienta 
materialelor), 
biectivul final al acestui ul
tim an al cincinalului, în
deplinirea integrală, la toți 
indicatorii a sarcinilor de 
plan — să fie realizat lăuda
bil și pe șantierele de con
strucții din Valea Jiului.

Ion MĂRGINEANU

CU TOVARĂȘUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
sîmbătă 4 iulie, cu tovarășul 
Enrico Berlinguer, vice-secretar 
general al Partidului Comunist 
Italian, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, au luat 
parte tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție.Ja 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea, 
Rodolfo Mechini, de la secția 
externă a C.C. al P.C. Italian.

In cursul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească, s-a fă
cut o informare reciprocă a- 
supra principalelor preocupări 
actuale ale celor două partide 
și s-a efectuat un schimb de 
vederi asupra unor probleme 
ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești.

Cu acest prilej s-a reliefat 
că unitatea de acțiune a tutu

ror țărilor socialiste, a tuturor 
partidelor comuniste și munci
torești, a forțelor antiimperia- 
liste din întreaga lume, repre
zintă un factor decisiv în lupta 
pentru pace și progres, împo
triva pericolului de război, pen
tru cauza libertății și indepen
denței popoarelor. Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Italian î.și exprimă ho- 
tărirea de a acționa perseve
rent pentru depășirea dificul
tăților actuale din mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională, pentru întărirea uni
tății și dezvoltării raporturilor 
de prietenie și colaborare din
tre toate țările socialiste, din
tre toate partidele comuniste și 
muncitorești pe baza marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar.

Referitoi la situația din Eu
ropa s-a subliniat însemnăta
tea unui sistem de securitate 
care să ducă la depășirea și 
lichidarea împărțirii continentu
lui în blocuri militare opuse, 
la dezvoltarea unei colaborări 
multilaterale economice, tehni- 
co-științifice, culturale între sta
tele europene în scopul instau
rării unui climat de pace și 
înțelegere între țările continen
tului. In acest context s-a a- 
preciat cursul ascendent al dez
voltării relațiilor multilaterale

PROPAGANDA 
DE PARTID, 

11 NIVELUL 
SARCINILOR ACTUALI:

Consemn*! ziarul nostru, în urmă cu citeva zile, unul 
din marile succese ale oamenilor muncii din județul Hune
doara : îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan 
pe primul semestru în întreprinderile industriale, onorarea 
Ia timp a obligațiilor contractuale. Un bilanț rodnic, re
zultat al activității neobosite pe care colectivele din între
prinderi au desfășurat-o la cotele cele mai înalte ale res
ponsabilității. S-a menționat și cu acest prilej, aportul pe 
care l-au adus muncitorii, inginerii, tehnicienii, tineri și 
vîrstnici, din întreprinderile Văii Jiului, care adaugă de 
fiecare dată ca întotdeauna, valori materiale remarcabile 
la zestrea economică a patriei noastre socialiste.

Este incontestabil adevărul, relevat și la recenta ple
nară a comitetului județean de partid, că alături de dota
rea tehnică, organizarea superioară a producției și muncii 
în toate întreprinderile din județul nostru, ca și din în
treaga țară, un rol de seamă l-a avut și îl are propaganda 
și munca politică de masă desfășurată de organizațiile de 
partid și, sub conducerea lor, de organizațiile de masă și 
obștești. Forme tot mai variate, cu eficiență mereu sporită 
au determinat creșterea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, au stimulat înalta responsabilitate și spiritul crea
tor, inițiativele și cutezanța în gîndire și activitatea pro
ductivă. Au căpătat puterea faptului împlinit indicațiile 
valoroase cuprinse în rezoluția Congresului al X-lea al 
P.C.R., care definesc cu înțelepciune și claritate coordona
tele actuale ale muncii politice-educative, propagandei, ale 
întregii activități ideologice, al cărei deziderat este să se 
asigure în permanență „...cunoașterea de către masele largi 
a tot ceea ce este mai valoros în domeniul culturii, știin
ței și tehnicii contemporane, stăpînirea deplină a profe
siunii, însușirea concepției filozofice despre lume și socie
tate a partidului nostru — materialismul dialectic și isto
ric — formarea unei atitudini cetățenești înaintate".

Menită să facă cunoscute maselor și să explice politica 
partidului, învățătura și ideologia lui, însemnătatea obiec
tivelor economice, culturale și sociale, propaganda de partid 
constituie unul dintre instrumentele principale de mobili
zare a tuturor cetățenilor patriei la înfăptuirea programului 
ce asigură mersul nostru înainte. Ea nu poate fi, deci, li
mitată la o activitate iluministă, de culturalizare a mase
lor întrucât, prin excelență, are un mesaj politic militant, 
fiind consacrată realizării sarcinilor fundamentale ale con
strucției socialiste. De aceea, un criteriu principal de apre
ciere a muncii de propagandă îl reprezintă măsura în care 
este legată de viață și contribuie la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare a țării.

In centrul activității politice, al propagandei de partid 
se află, firesc, obiectivele elaborate de Congresul al X-lea, 
măsurile stabilite de plenarele ulterioare ale Comitetului 
Central, prevederile legilor și hotărîrilor adoptate în ulti
mul timp de Marea Adunare Națională și guvern, în jurul 
cărora se desfășoară o vastă acțiune de popularizare pen
tru însușirea lor temeinică de către mase, în vederea acti
vizării întregului lor potențial și capacității creatoare în
tr-o permanentă corespondență cu ritmul impetuos al edi
ficării orînduirii noastre socialiste, multilateral dezvoltate, 
cu evoluția realităților interne și externe. Caracteristic este 
faptul că ea se desfășoară în condițiile dialogului perma
nent între partid și mase, partidul și guvernul nostru ba- 
zîndu-și întreaga activitate pe adeziunea largă și conștientă 
a celor ce muncesc, cu care se sfătuiesc permanent, ascul- 
tîndu-le cu atenție ■ părerile, apelînd permanent la aportul 
lor pentru rezolvarea problemelor fundamentale ale dez
voltării întregii vieți sociale.

Congresul al X-lea a reafirmat și subliniat că, pentru 
a servi cît mai bine scopul propus, munca de propagandă 
trebuie să fie continuu perfecționată, îneît pe măsura îna
intării societății noastre socialiste, să fie în măsură să a- 
bordeze cu operativitate problemele noi, generate de evo
luția tuturor compartimentelor vieții sociale, să acționeze 
cu promptitudine și eficiență în multiplele direcții pe care 
însăși viața le impune, să-și lărgească mereu gama de mij
loace și forme de înrîurire, adînc ancorate în realitățile lo
cului unde își desfășoară activitatea organele și organizațiile 
de partid

(Continuăre în pag. a 3-a)
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Schimb de experiență
Ieri a avut loc, la mina Petrila, un valoros și util i> 

schimb de experiență între comitetele de partid ale exploa
tărilor miniere din întreaga Vale a Jiului, pe tema îmbuna- 6 
tățirii stilului și metodelor de muncă ale comitetelor de 
partid în vederea cunoașterii și traducerii în viață a hotă
rîrilor organelor superioare de partid și de stat și a celor 
proprii. La schimbul de experiență a participat tovarășul 
Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid precum și secretari ai comitetelor municipal și oră
șenești de partid, activiști de partid, instructori.

... '
Cronică municipală

Concurs — selecție 
pentru fanfare

IN TURNEU
Soliștii de muzică populară, 

fanfara și formația de dansuri 
de pe lîngă Casa de cultură 
din Petroșani susțin astăzi spec
tacole în localitățile Pui și Bă- 
ie.ști. Acest micro-turneu face 

L,....»,.________

parte dintr-o suită mai am
plă de spectacole inițiate cu 
prilejul împlinirii a IOD de ani 
de la inaugurarea căii ferate 
Petroșani — Simeria.

Astăzi, are loc la Dev.a un 
concurs-spectacol al fanfare
lor din județul Hunedoara. 
Valea Jiului este reprezen
tată de formațiile cluburilor 
sindicatelor din Lupeni, Vul
can, Aninoasa, Lonea și Pe
trila. Această manifestare 
prefigurează un concurs mai 
amplu : Festivalul fanfarelor, 
desfășurat pe zone. In Pe
troșani va avea loc una din
tre fazelș zonale, la 9 au

gust. In vederea acestei con
fruntări muzicale care va a- 
precia omogenitatea și armo
nia formațiilor, repertoriul și 
calitatea sunetului, fanfarele 
din Valea Jiului pregătesc 
cu multă seriozitate și o se
rie de spectacole ce vor fi 
susținute în cadrul unor ma
nifestări artistice pregătite și 
inițiate de Casa de cultură : 
serbările câmpenești.

dintre România și Italia. Cele 
două partide au menționat im
portanța pregătirii și ținerii 
unei conferințe europene cu 
participarea tuturor statelor in
teresate, necesitatea intensifică
rii activității pentru mobiliza
rea opiniei publice în făurirea 
unui climat de încredere și co
laborare europeană.

Părțile și-au manifestat satis
facția față de relațiile frățești, 
pătrunse de spirit principial, 
existente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Italian și au subliniat ro
lul deosebit de fructuos pe ca
re îl au întîlnirile și convor
birile dintre conducerile celor 
două partide. Ele au exprimat 
deopotrivă dorința de a dez
volta relațiile dintre comuniș
tii români și italieni, în intere
sul întăririi prieteniei dintre 
cele două partide și popoare, 
al cauzei unității mișcării co
muniste și muncitorești, al lup
tei forțelor antiimperialiste din 
lume.

Lonea. Peisaj industrial

si

Practica in producție
a studenților

Continuare firească și de 
primă importanță a procesului 
teoretic de învățămînt, practi
ca în' producție a studenților 
de la Institutul de mine se 
desfășoară în acest an în con
dițiile unei exigențe sporite fa
ță de instruirea și antrenarea 
studenților în procesul activi
tății din întreprinderile mi
niere.

Prin diversitatea condițiilor 
de zăcămînt și tehnicc-miniere, 
prin multitudinea problemelor 
pe care le ridică exploatai ea 
subterană și prin eforturile sus

ținute care se fac pentru creș
terea producției, a productivi
tății muncii și reducerea pre
țului de cost, Valea Jiului o- 
feră posibilități deosebite de 
instruire practică, fapt pen
tru care a devenit un centru 
tradițional de desfășurare a 
practicii în producție a stu
denților mineri și a studenți
lor de la alte institute. Aseme-

Al. POPESCU
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ROMÂNIA 

StlCiAIISlî 

in imagini și fapte
Un nou tip de prefabricat 

realizat de industria materia
lelor de construcții a fost ex
perimentat cu succes la con
strucția unor blocuri de lo
cuințe în cvartalul din zona 
gării municipiului Brașov. 
Este vorba de fișii prefabri
cate din beton celular auto- 
clavizat pentru pereții des
părțitori, realizate la între
prinderea de specialitate din 
Craiova. Fîșiile au o formă 
geometrică perfectă și se pot 
ajusta și fasona cu ferăstrăul, 
rindeaua și burghiul, aidoma 
lemnului. Datorită bunelor 
sale calități, noul tip de pre
fabricat va fi folosit și pe 
alte șantiere brașovene.

-k
Folosind timpul prielnic 

din ultimele zile lucrătorii 
de pc ogoare au început re
coltatul păioaselor. In între
prinderile agricole de stat 
orzul a fost recoltat de pe 
24 OUI) ha, ceea ce reprezintă 
27 la sută din suprafața cul
tivată. Unitățile din județele 
Tulcea și Brăila au realizat 
această lucrare în proporție 
de 80—90 la sută, iar cele 
din județele Mehedinți, Dolj, 
Constanța și Ialomița de 
50—60 la sută.

(Agerpres) La stațiunea balneara Herculane, .județul Caraș-Severin.
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ICerîndu-i-se o explicație în 

legătură cu secretul succese- 
Ilor brigăzii lui Petre Scre

deanu, cotată drept cea mai 
vrednică din zona a H-a de 

Ila mina Dîlja, tehnicianul 
Ștefan Cioric, locțiitorul șe- 

Ifului de zonă, preciza:
— Brigadierul Scredeanu e 

Iun mare combatant...
Pe cit de concisă, explica-] 

Iția este pe atît de semnifica
tivă. ,

Combatant înseamnă luptă- 
Itor, militant, omul capabil să 

se dăruie și să-i antreneze 
Iși pe cei din jurul lui la 

aceleași eforturi, la aceeași 
dăruire pentru o cauză. Ca să j 
te dărui — ai nevoie de un i 
crez, de un suflet mare, de 
conștiința datoriei față de 
cauză. Dar ca să-i ducă la 

I luptă și pe cei din jur, corn- ' 
batantul mai are nevoie de I 

Io calitate indispensabilă : au- I 
toritatea. Dispune Petre Sere- i 

Ideanu și de această calitate ? | 
Dispune ! Așa spun oamenii, . 
așa spun faptele. ;

I...In luna mai, suitorul de' 
legătură cu abatajul brigă- I 

| zii sale a intrat în presiune, • 
iar în urma ruperii grantu- I 
rilor putrezite a devenit inu- | 
tilizabil, s-a închis. Situația 
devenise cu atît mai acută | 
cu cît pe felia izolată rămă- . 
sese o cameră neexploatată. I 
Se punea deci problema scoa- ' 

I terii lui, și salvării utilaju- I
lui. Printr-un efort deosebit. I 

Idar mai ales prin curajul de I 
a intra în suitor în vederea | 

I redeschiderii lui, brigadierul ■
a determinat reușita acțiunii I 

Ide salvare.
...In luna aprilie, brigada I 

a fost plasată intr-un abataj * 
Iunde temperatura a urcat la 1 

30 de grade iar presiunea s-a J 
I ridicat ca o veritabilă stavilă ]

in fața brigăzii. S-au învins | 

i ron i 

I CA |
! UNUL |
i i
Iinsă și aceste greutăți. Cum ? I

Prin măsurile luate pentru I 
I îmbunătățirea aerajului și a-

sigurarea unei armări supli
mentare. Brigadierul are in 

I această privință „un princi
piu", verificat nu o dată de 
experiență : „Cum îți asiguri I 
abatajul — așa-l ai“. Or, bri- I 
gada își are abatajul mereu I 
pus la punct, gata oricînd să | 
înfrunte presiunea enormă a > 
muntelui."" Și acesta e un se- I 
creț al reușitelor în fața sti- . 
hiilor subterane.

Dar secretul fundamental ■ 
al rodniciei cu care se a fir- I 
mă brigada lui Scredeanu pe I 

I frontul cărbunelui e cel des- |
pre care îi place și brigadie- | 
rului să vorbească : omogeni- . 

Itatea brigăzii, Cei 22 de I 
componenți ai brigăzii au, in J 
majoritatea lor, cite 7—8 ani I 
de vechime își brigadă, unii I 
10 ani chiar, in acest răs- I 
timp oamenii au învățat să | 
lupte și să biruie în colectiv ■ 
greutățile, să prețuiască tim- I 
pul, să se stimeze și să se J 
ajute reciproc. Ip, aceasta re- I 
zidă secretul succeselor bri- ’ 
găzii, al tăriei ei în fața | 
greutăților, al faptului că în I 
cei 6 ani de cînd ființează i 
ea la mina Dilja, nu a cu- I 
noscut nici o dată rămîne- s 
rea sub plan.

In ziua cînd îl intîlnisem I 
pe brigadierul Scredeanu la J 

I ieșirea din mină, în abata- I 
jul lui s-a realizat un ran- • 
dament de 12 tone cărbune. I

— Nu e o noutate, spunea I 
el. In ultima lună randamen- < 
tele realizate de brigadă os- | 
cilau cu regularitate. între J 

110—12 tone pe post.
Adevărul e că în ultimul * 

Itimp brigada lucrează într-un I 
ritm mai intens. In luna mai I 
ea își dublase angajamentul 
anual; în loc de 1 000 și-a 
propus o depășire de 2 000 
tone cărbune La sfîrșitul lu
nii iunie acest angajament 

Ia fost îndeplinit și depășit, 
brigada raportînd că de la 

I începutul anului a extras pes- I
te sarcinile de plan 3 300 j 
tone de cărbune.

— Oamenii au înțeles un I 
adevăr, ne explica brigadie- J 

Irul, adevărul crud al urmă- I 
rilor nenorocirii ce s-a abă- * 
tut asupra țării. Au înțeles I 
și necesitatea efortului, a da- I 
toriei fiecărui fiu al acestei I 
țări de a contribui la lichi- | 
darea cit mai grabnică a pa- ■ 
gubelor pricinuite de puhoaie. I 
Aceasta e cauza pentru care. ’ 

Ine înzecim eforturile, pen
tru care scoatem cite 3 cîm- 

Ipuri de cărbune în fiecare 
schimb.

IToți ca unul... Brigadierul 
Scredeanu, șefii lui de schimb 
I Constantin Trușcă, Pavel

Tașnadi, Ioan Columbeanu, 
toți minerii lui, ca și toți mi- 

Inerii Văii Jiului, au trans
format fronturile de cărbune 

Idin adînciiri în cîmpuri de I 
bătălii pentru refacere, pen- | 

Itru biruirea încercărilor prin > 
care trece țara.

5
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CEL MAI TRIST lucru în dragoste e câ 

uneori sufletul țî-l ia cine nu ore nevoie 

de dînsul.

poți zice c-o trecut cu 

izbucni din nou.

mai puternic legămint 

între două suflete pe pămînt ca taina ace
luiași păcat.

Xrti
UN BĂIEȚEL refuză 

să mănince la masă su
pă. Tatăl său îl în
deamnă, spunîndu-i:

MONEDE ANTICE IN VALEA

vas

TRECUTUL

dele care cu 1 C 1★

coloSUFLETUL

închidem cenușa patimilor stinse.

TĂCEREA e anticamera uitării.

editate în U.R.S.S.s-a si-

O

stins

totul pericolul de-a

★ NU CUNOSC un

lume.
★d

★

încă patru milenii la
istoria Danemarcei

numai 2 secunde

★ 'A'★

★

ANECDOTE in

Instalație minieră împotriva
a accidentelor în subteran

1în
mai Diminuarea faunei

meu.
europene

te
îl în-

iți
înbeau o

Hi'

nutria.

Din nou despre
apariția. Mai

Cristofor Columb

prezentăm fiecare tezaur 
parte, în ordine cronologi-

și... își așteaptă 
trimiteți noutăți.

lumină 
epara-

cîl 
ăsta ?

substanțe hidro-
— ea retine apa

pentru 
fost des- 
tîrziu.

portanță.
nu știe să citească.

Ti- 
Ti-

refe- 
hin-

— Liceul Pe- 
aritmogrife

care 
își aco- 
moment 

mîna. 
lingă el

CLIPE
DE ODIHNA...

cinci 
ieșit 
plin
ii eț),

părul 
for- 

ccafă, 
spre 

re-

— Desigur, 
că America a 
coperită mai

LA o activitate cerebrală 
omului consumă 20 la sută din 
energie ale organismului, cu toate că greutatea 
creierului nu depășește 2,5 la sută din greutatea 
totală a corpului.

e noaptea iar amintirile can- 

vremea se sting.

S-A TERMINAT cu succes exploatarea de pro
bă a microscopului electronic „UEMV-100L" con
struit în Uniunea Sovietică. El mărește obiectele 
de 2 milioane de ori, rezultat nemaiîntîlnit pfnă 
în prezent în nici o tară din

asta 
franci ?

CELULELE și țesuturile vii iradiază o 
slabă, care poate fi înregistrată numai cu 
te speciale. Este interesant de remarcat <*3 celu
lele tumorilor maligne luminează de eîteva ori 
mai slab decît cele normale.

franțuzește,
mai 

putea

aran- 
i as- 

prin 
tace

următorii împărați
2, Tiberius 1, Cîter

1, Galba 2, Otho 1,
3, Vespasian 29,

intensă, creierul 
toate resursele de

aversul lor este 
capul lui Dionysos, 
strins intr-o torsadă 
mează un semicerc 
cu cununa
dreapta. Pe revers este 
prezentat Hercule nud, în pi
cioare spre stingă cu măciuca 
și pielea leului din Nemeea.

^itRTIA de filtru îmbibată cu
fobb capătă proprietăți contrarii 
și' nu permite trecerea lichidelor conținînd

este O/feti- 
în vîr-

primește
tatăl

nostru e ca o urnă în care

așa- 
Hamburg", 

reni 
flu- 
ani

istorice, 
pe lingă valoarea 

sursă de 
directă, reușind să
date importante 
Ia aspectele vieții 
și comerciale ale 

sau populații

face ?
— (I ! I).

DRAGOSTE apusă e ca un vulcan

: niciodată nu

$ PROFESORUL 
treabă pe Toto :

— Tu știi de

mime și cugetări

ce
Europa ora este mai 
avansată decît în A- 
merica ?

Capriciile" lui Goya

scri-
mele,- r°9' 200 de frcVlci-

mersului 
antichi- 

sînt rele- 
izvoarele 

iz-

Monedele antice — fie ca 
tezaure, fie ea descoperiri izo
late — alături de celelalte ca
tegorii de izvoare 
constituie
lor pur muzeală o 
informație 
furnizeze 
referitoare 
economice
unei regiuni 
intr-o epocă dată.

Indeplinindu-și acest rol, 
monedele — instrumente de 
schimb — completează cunoș
tințele noastre asupra 
vieții economice in 
late, aspecte care nu 
vate întotdeauna de 
antice. Rolul monedei, ca 
vor istoric, de multe ori depă
șește însă acest stadiu al in
formației cu caracter econo
mic, puțind fi valorificată eu 
succes și în lămurirea unor 
probleme de ordin etnic.

Descoperirile monetare 
tice din bazinul Văii Jiului, 
permit formularea unei ima
gini asupra vieții economice 
și comerciale a societății u- 
mane de odinioară, societate 
care și-a dus existența pe a- 
ceste meleaguri. In decursul 
timpului s-au descoperit în 
Valea Jiului mai multe tezau
re monetare, mai exact 
Ia număr Monedele au 
Ia iveală in următoarele 
ete : Petroșani. Popi (sat. 
Peștera Bolii (cariera de cal
car), Pasul Vîlcan (două teza
ure).

Petru a se putea desprinde 
eîteva concluzii pe marginea 
descoperirilor respective, con
siderăm necesar ca mai întîi

V—______________

să 
in 
că.

1. PETROȘANI
In luna august 1869 s-a 

găsit o dală cu lucrările de 
construcție a căii ferate, in 
apropierea gării, un tezaur 
monetar de argint format din 
peste 200 piese, monede de 
imitație după tetradrahmele 
lui Filip al Il-lea și Alexan-

localitate. Piesele din tezaur 
se încadrează în tipul general 
al tetradrahmelor thasiene. Pe 

înfățișat 
cu
ce 
la

de iederă

dru Macedon. Monedele 
fost depuse într-un vas de 
lut ars, de factură grosolană.

2. PEȘTERA MOLII
In muzeul din Deva se a- 

flă 12 monede thasiene de 
imitație, care provin dintr-un 
tezaur descoperit in anul 
1961 la cariera de calcar din

3. PASUL V1LCAN (a)
Tezaur de argint mixt (mo

nede romane din epoca repu
blicană și imperială) desco
perit in anul 1858.

Depozitul monetar este for
mat din 47 denari romani re
publicani, iar din timpul im
periului sînt reprezentați prin

emisiuni 
Augustus 
manicus 
Vitellius 
tus 8, lulia Titi (soția Iui
tus) 1, Domitian 5.

4. POPI (SAT JIEȚ) 
In cătunul Popi, într-un 

de pămînt lucrat dintr-o pas
tă fină de culoare cenușie — 
închisă, Ia locul numit „Gro- 
hote", s-a descoperit un teza
ur de monede romane de ar
gint din epoca Daciei romane; 
alături de monede s-au mai 
găsit eîteva bucățele de aur în 
greutate de 13,5 grame. Din 
tezaur s-au recuperat 75 de 
piese care se înșiră cronologic 
din anul 197 (din timpul lui 
Septimius Severus) și pînă in 
anul 246 (în timpul domniei 
Iui Filip Arabul și a fiului 
acestuia, Filip Arabul junior).

5 PASUL VILC AN (b)
Din acest punct, mai pro

vine încă un tezaur de mone
de (ai II-lea tezaur), găsit în 
1869. El este format din mone- 

romane imperiale, toa- 
bătute din bronz. Pie- 

aparțin următorilor 
împărați : Tiberius 1, Clau
dius I 2, Hadrianus 1, 
Antonius Pius 2, Marcus Au
relius 1, Severus Alexander 1. 
Gordianus III 1, Filip Arabul 
1, Probus 1, Maximinus Daza 
1, Licinnius I 1, Licinnius II 
1, Constantinus I (cel Mare) 4, 
Constantinus II 2, Constans 1, 
Constantinus II 10, Iulian Fi
lozoful 1(

Dintre atelierele de emisiu
ne este reprezentată mai ales 
Siscia, prin literele S. NIC

Gh. LAZIN’
Muzeul Județean DEVA

din antichitate

★

în-

un 
toar

se 
Joe, 
de-

Fresce salvate

Tratarea

I

„ajuto- 
greșeli

Vulcan i 
reținut 

„merge"

lulian Iordache —■ 
Aritmogriful dv. l-am 
ceea ce înseamnă că

Cu o vreme în urmă 
primit eîteva scrisori la redac
ție prin care rebusiștii ama
tori ne atrag atenția că publi
căm careuri prea ușoare. In 
ultimul timp am încercat să 
ne facem autocritica prin pu
blicarea de careuri mai difi
cile ceea ce am vrea să fie 
în atenția colaboratorilor care 
ne trimit grile simple, de a 
nu mai concura la ., 
rul" de a comite noi 
în acest sens I

„Va-
Logogri- 
„coi-nci-

Anticele temple grecești 
Postum (la sud de Neapole) 
sînt înconjurate de o pădurice 
de brazi și anghinare. in iulie 
1969, (iul lui Luigi Franco, în 
timp ce ara, a lovit cu plugul 
un obiect tare. „Obiectul" s-a 
dovedit a fi acoperișul, unui 
mormînt antic. Spre deosebire 
de alte morminte găsite pînă 
acum în sudul Italiei, acesta 
avea pereții acoperiți cu fresce 
de origine greacă In decurs de 
cinci luni s-au scos la iveală 
109 morminte cu 212 plăci pic
tate. După părerea expertilor, 
frescele datează din anii 340— 
320 î.e.n. Ele reprezintă compo
ziții în stil clasic din perioada 
timpurie — episoade din via
ță, ritualuri funebre etc.

Se pare că prețioasele relicve 
s-au conservat datorită anghi- 
narelor: rîul care curge prin 
Pestum, plin de mîl, a transfor
mat regiunea în mlaștini, focare 
de malarie. Veacuri de-a 
dul, umezeala pătrunzînd 
mlaștini în morminte nu a per
mis vopselelor să se usuce și 
să se jupoaie de pe pereți. 
Gînd în 1944 mlaștinile au fost 
desecate umezeala din mormin
te a fost întreținută de rădăci
nile anghinarelor.

un gangster e- 
intră intr-un 

bar să bea un whisky. 
Refuzînd să plătească, 
barmanul cheamă 
polițist. Acesta, ; 
te mic de statură, 
uită Înfricoșat ia 
apoi cu un aer 
zinvolt, spune :

— O.K., o să < 
jăm noi afacerea 
ta. Și căutindu-se 
buzunare : 
whisky-ul

INTR-UN 
metro aglomerat, unul 
dintre călători 
stă pe scaun 
peră Ia un 
dat ochii cu 
Călătorul de 
îl întreabă :

— Da, fiindcă vreau 
s-o beau in Brazilia.

★

LA UN spectacol, 
vagon de' după ce un cîntărȚ 

mediocru iese din see 
nă, un spectator care 
pînă alunei aruncase 
în el cu roșii, a înce
put să aplaude frene
tic. Vecinul său îl în
treabă :

ȘTIAȚI CA...
OAMENII de știință sovietici au creat un 

parat de gamaglobulină mult mai eficient, 
reprezintă cel mai puternic remediu contra 
fildcocilor care în prezent au început să reziste 
la antibiotice.

IN CENTRUL Pămîntului substanțele se află 
la o presiune de circa 4 milioane atmosfere.

★
P1NA la începutul secolului al XIX-lea, roșiile 

erau cultivate numai ca plante decorative și 
erau considerate otrăvitoare. Bucătarul lui Geor
ge Washington, agent secret al Angliei, a pus 
în friptura servită comandantului suprem ame
rican roșii pentru a-1 otrăvi, după care 
nucis cu un cuțit de bucătărie.

★

PENTRU a verifica starea sănătății pacienților 
lor. medicii veterinari din grădinile zoologice din 
Anglia folosesc termoelemente utilizate de astro
nomi la stabilirea temperaturii aștrilor. Ei deter
mină temperatura animalului în 
și de la o distantă de 30 m.

I 
I

MARIE 
micuță, 

stă de opt ani. Mer
ge ia școală în 
clasa a doua. Sora ei, 
Lucia, are cinci ani și, 
binein/eles, nu știe 
nici să scrie, nici să 
citească, intr-o zi, Ma
rie o vede pe Lucia 
la masă 
în mină 
hîrtie în

— Ce 
treabă

— li
soare
Nina.

— Cum, tu poți să 
scrii o scrisoare, doar 
nu știai să scrii ?

Asta n-are

— Tu știi că în ar-
mată se mănîncă nu-
mai supă ?

— Și cei care nu
vor... ?

— li trimite la car-
ceră.
- Și celor care le

vine să plîngă ce le

D e

Editura „lskustvo" a lan
sat recent pe piață o ediție 
completă a „CAPRICIILOR" iui 
Goya publicată în două volu
me. Primul volum conține co
lecția completă a „Capricii
lor" reproduse în mărimea o- 
riginalelor. Cel de-al doilea 
cuprinde studiul critic al spe
cialistului sovietic Valeri Pro
kofiev. De curînd. Ia Muzeul 
Pușkin din Moscova s a orga
nizat u prezentare a tuturor 
reproducerilor obținute după 
planșele originale d>n Ma
drid. Ele au stat alături de 
valoroasa colecție a muzeului 
ce cuprinde lucrări originale 
în acvaforte (în jurul cifrei 
de 260), printre care se nu
mără „Neroziile" și „Dezastre
le războiului".

cu un creion 
și o foaie de 
iată.
iaci ? o

Marie.
scriu o 

prietenei

— De ce V-afi aco
perit ochii ?

— Pentru că nu su
port să văd o doamnă 
stînd în picioare 
fafa mea.

ț DURAND îi spune 
prietenului său :

— imprumută-mi,

— Pină acum ați a- 
runcal cu roșii, acum 
de ce aplaudafi ?

— Ca să mai iasă o 
dată pentru că 
am două roșii.

— Dar pentru ce 
trebuie ?

— Vreau să 
cafea,

— Și pentru
im- ’ trebuie 200 de

ț PROFESORUL 
engleză 
scrisoare de la 
unui elev : „Vă 
domnule profesor, 
scuzați pe fiul 
Nu a putut să vină la 
școală ieri întrucît îl 
durea in gît și mă te
meam că dacă nu poa
te vorbi 
engleza cu 
mult n-o 
pronunța".

La Donețk este în curs de realizare un com
plex universal împotriva accidentelor in subte
ran. A fost deja asamblat sistemul „Gorizont" 
pentrU depistarea automată a incendiilor in 
subteran.

„Gorizont" depistează incendii în momentul 
izbucnirii, îl semnalizează dispecerului și, si
multan, conectează instalația care stinge focul 
cu apă sau spumă. Instrumentele controlează 
încontinuu conținutul de metan în atmosfera 
minei și cantitatea de aer care trece prin ga
lerii.

In viitor se intenționează realizarea unor dis
pozitive și aparate automate pentru combaterea 
inundațiilor subite in galerii și a incendiilor 
latente care uneori izbucnesc din cauza auto- 
aprinderii cărbunelui.

CĂRȚILE sfinte hinduse conțin indicații 
ritoare la vaccinul anti-variolic. Brahmanii 
duși efectuau asemenea vaccinuri cu 4000 de ani 
înaintea europenilor.

SUFLETUL nu ți-l da decît cui iți dă su

fletul lui. Altfel tu rămii fără nimic.

Descoperirea, de către un 1 
fermier din Peninsula Iutlan- 
da, a unei pietre cu inscrip- I 
ții runice dovedește că terito
riul de azi al Danemarcei a 
fost locuit cu 15 000 de ani 
în urmă „Această i’ scrx-rlre, 
a declarat un cercetător de la 
Muzeul Național din Copenha
ga, adaugă încă patru milenii 
la istoria atestată de urme ar
heologice a Danemarcei". Pî- 
nă acum, rezultatele cercetă
rilor arătau că teritoriul danez 
ar fi fost populat, pentru pri
ma oară cu 11 000 de ani 
urmă.

Pe piatra descoperită de fer. 
mieriii danez se află o inscrip
ție datind din perioada 
numitei ..culturi 
creată de vînătorii de 
care trăiau de a lungul 
viului Elba, cu 15 000 de 
n urmă.

Douăzeci de specii de ma
mifere care trăiesc in Europa 
sînt pe cale de dispariție - a- • 
nuntă periodicul german 
„Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung", Intre ele se află lupul, 
ursul și ursul polar. -îsul, pi
sica sălbatică și

Trandafir e al meu nume 
Strălucesc în vii culori 
Și-s recunoscut în lume 
Ca uh rege peste flori...

Foto: I. LEONARD

șocului 
hemoragie
Cercetătorii de la Institu

tul de chimie organică și bio
chimie al Academiei Ceho
slovace de Științe, in cola
borare cu Institutul de cer
cetări farmaceutice și bio
chimice al Ministerului Să
nătății din Cehoslovacia, au 
pus la punct un nou medi
cament care se ailă în sta
diu de încercare clinică. A- 
cesta este un echivalent al 
vasopresinei și are efecte 
asupra presiunii arteriale.

Noul medicament se va 
numi, probabil, „Glypressin" 
(formula sa chimică este tri- 
glicil-vaso-presină) și va fi 
aplicat la tratamentul șocu
lui hemoiagic. Urmările șo
cului hemoragie, care se ma
nifestă în general în cadrul 
traumatismelor, pot produce 
moartea. Efectele „Glypre- 
ssinei" pot înlătura, în une
le cazuri, acest deznodămînt.

Noul medicament este pro
tejat de un brevet de inven
ție cehoslovac.

Nicolae Cerbu 
troșani : Ambele 
sînt interesante- ceea ce le în
dreptățește reținerea.- „Cărți de 
vizită", 
căm, deci nu vă 
Preferăm, pentru 
talent, să treceți 
de careuri... Mai 
sare iepurele ?...

nu publi- 
străduiti... 

dovediți 
construcții

deocamdată
mai 
că 
la 
știți de unde

I 
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I

Gh. Todea — Petroșani : Am 
reținut din ceea ce ne-ați tri
mis, careul „Miliția în slujba 
poporului". Celălalt „Iunie 1948" 
e de proporție și, după 
știti, preferăm ca într-un 
tiu pe care-1 afectăm 
„Rebus" să publicăm două 
reuri mai condensate 
unul... încercați careuri 
la 10X10 și cu semnificații de 
text mai scurte. Așteptăm.

cum 
spa- 

rubricii 
ca- 

decît 
pînă

Ion Bota — Lupeni : Careu
rile dv. au un singur defect: 
sînt lungi în semnificații. încer
cați să dați semnificațiile mult 
mai condensate și vor avea 
sorți de apariție. (Ne referim la 
cele pe care le-am primit 
lea Jiului" și „T.V."). 
furile au suferit de... 
dențe".

Ion Mogoș — Liceul Uricani : 
„Vînătoarea" s-a încadrat în ba
remul admis dar... „Pescuitul" 
va trebui să-l mai „pescuiți" pe 
la semnificații — aceasta, doar 
în sensul 
din 
un 
ne 
rea
reținut, iar cînd dispuneți 
timp rezolvați cu cel amintit 
pentru a le putea publica pe 
ambele într-un număr fără ca 
spațiul să sufere...

de-ai mai condensa 
conținut. Altfel, ati făcut 

lucru bun ceea ce presupu
să mai sperăm la colabora- 
dv. Careurile deci, le-am 

de

V. Molodeț — Petroșani : Am 
primit și ultimele colaborări 
care de asemenea ne-au satis
făcut. Vă mulțumim și mai aș
teptăm... chiar dacă „stocul 
s-a mărit...

I. L.

<0

M. I. Vlase — Petroșani : Da ! 
Tot astfel de careuri să ne tri
miteți. Ele nu vor vedea nici
odată „lumina... coșului" 1

ORIZONTAL: 1) Participă la cursele cu obstacole: 2) 
Te duce fără să pășești; 3) Te lovește prin surprindere — 
Intre compătimire și ilaritate; 4) Tot înainte; — Le știe pe 
toate; 5) Cuprinse in acte — Se simte in miros — Diminu
tiv feminin ; 6) Scînteiată — în totalitate,- 7) Servește... — 
...în partea aceea ; 8) Merg din Dobrogea în Oltenia — Căl- 
dărar; 9) Adunări; 10) Se ia înainte de naștere.

VERTICAL: 1) Se prinde repede; 2) Face chipuri; 3) 
Linia feței — Se fac simțite; 4) Sînt șine... — ...pe traver
se 1 — Sînt la călit; 6) Vine ospătarul... — ...enervat; 7)
Are o comunitate — Prinde... 8) ...La ureche — Alb din na
tură ; 9) Invîrtite ; 10) Te scot din pepeni.

I

Dickson, din Palm 
(Florida), este convins 
regăsi epava caraveiei 
Maria", nava — ami- 

Cohtmb 
mai

24

Fred 
Beach 
că va 

'„Santa
ral a lui Christofor 
care, după părerea celor 
multi istorici, a eșuat la 
decembrie 1492 în apropierea 
coastei haitiene. Dickson por
nește în cercetarea sa de Ia 
faptul că, în 1967, a găsit pe un 
recif din zona de nord a insu
lei Haiti obiecte provenit'- de 
pe „Santa Maria" \,î itat de o 
echipă de specialiști, Dickson 

cerceta timp de cel puțin 
ani, fundul mării <n zo- 

i ientificată. Obiecte! găsi- 
vor fi transm s • spre cer

cetare lui Joseph Amari, spe
cialistul muzeului maritim din 
Barcelona.

pămînt

Vosile MOLODET

Valaam — insula fără

apărut în nr. 6 420
ORIZONTAL : 1) Căsătorit ; 2) Oboseli — R ; 3) Orto
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Dezlegările careului „Joc de doi“

In acest an s-a deschis linia 
maritimă Leningrad — insula 
Valaam (Marea Baltică) Din 
depărtare, puțini diițtre vizi
tatorii acestui toc înverzit știu 

pămîntul a fost adus aici 
trudă de călugării mănăsti- 
Preobrajenskii construită 

insula Valaam în secolul al 
XII-lea.

Cînd a fost construită mă
năstirea, aici se afla o întin
dere de stînci goale.
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simfonic.
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10,00 Viața satului.
11,00 Căminul.
12,00 De strajă patriei.
12,30
13,15

19.30
20,15

planetei"

Trans
la Brașov.

Emisiune
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22,50
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21,00

Automobile de plastic

în producție a studenților(Urmare din pag. I)

treapta cea mai de 
la postura de con-

a impor- 
desfășura-

cercetare științifică sau 
viitorul proiect de diplo- 
Prin acțiunea de diferen- 
și de perfecționare a pro-

PETROȘANI — 7 Noiem- 
Bănuiala (2—5 iulie);

Practica
(Urmare din pag. I)

„Scrisoarea 
Moldovei"

ln biblioteca documentară 
„G, T. Kirileanu", din Piatra 
Neamț, a fost descoperită prima 
traducere în limba română a 
cărții lui Dimitrie Cantemir — 
„Descrierea Moldovei", tipărită 
în anul 1825 la Mînăstirea 
Neamțului de către Gberontie 
Ieromonahul. Cartea, intitulată 
„Scrisoarea Moldovei", are titlul 
încadrat într-o frumoasă și bo
gată ornamentație florală, iar 
pe verso se află gravată stema 
Moldovei. Cartea prezintă un 
mare interes documentar în 
privința cunoașterii tendinței 
de laicizare a culturii promo
vate de cărturarii de la Mî
năstirea Neamțului.

---- 4-----

„Lotca de aur“
„Lotca de aur", trofeul su

prem al unui concurs și festi
val de muzică ușoară, ce se 
află la a doua sa ediție în o- 
rașul Brăila, reunește în aceste 
stile peste 20 de concurenți din 
țară. In afara acestora susțin 
recitaluri Mihaela Mihai, Ana 
Lăcătușii, Marcel Roșea, Ma
riana Bădoiu, Ana Petria, A- 
driana Ene și alți interpreți.

(Agerpres)

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Gimnasti
că și muzică.

9,15 Vara copiilor — emi
siune muzicală. Film 
serial : „Noile aventuri 
ale tui Huckleberry 
Finn".

Tele-vacanță.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Mîc concert 
In program : 
tradansuri de 
ven și Poemul 
„Preludiile" de 
Mieroavanpremiera emi
siunilor de după-amiază. 
Fotbal : Steagul roșu — 
Crișul Oradea, 
misiune de 
Studioul „N".
de duminică după-amia
ză.
Telejurnalul de seară. 
La horă-n sat.
Reportai TV : Examen

de stat.
Palmaresul Festivalului 
Internațional 
de animație 
1970“.
„Deasupra
film muzical-coregrafic. 
Strune și melodii — 
muzică ușoară. 
Telesport.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’70" — emi- 
siune-concurs pentru 
pionieri și școlari 
Performanțele științifice 
ale secolului XX. Pro
cesul de modelare matc-

matică a inteligenței 
umane și transpunerea 
pe calculatoare electro
nice, performanță știin
țifică a secolului XX. 
Actualitatea în econo
mie.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Roman foileton : ..Casa 
Buddenbrook" (VI).
7 întrebări Un nou 
concurs de cultură ge
nerală. Transmisiune 
din Brașov.
Cînteeele Moscovei. Fii 
ine produse de Televi
ziunea sovietică.
Rampa.
Telejurnalul de noaplc 
închiderea emisiunii

*
I

pe orizontală Foto :

Republica: testamentul dr.
Mabuse (2—5 iulie); I.ONEA — 
Minerul : Femeia îndărătni
că (2—5 iulie); ANINOASA i 
Baltagul C5—6 iulie): VUIy 
CAN i Noapte cu ceață (2—5 
iulie).

Au devenit tradiționale și statornicite forme ale mun
cii de propagandă care și-au dovedit viabilitatea, suscepti
bile, totuși, (le înnoiri și perfecționări, în concordanță cu 
realitățile în permanentă evoluție. Intre acestea un loc bine 
definit îl reprezintă învățămîntul de partid, expunerile ac
tiviștilor de partid și ale altor cadre de răspundere compe
tente, care țin seama de categoria, nivelul de pregătire, 
specificul preocupărilor și cerințele oamenilor muncii că
rora li se adresează, o mare varietate de mijloace vizuale 
care rețin atenția și influențează pozitiv conștiința.

Este bine cunoscută și înțeleasă ideea majoră, de atîtea 
ori subliniată în documentele de partid, că dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei noastre în perioada următoare 
se va sprijini pe lărgirea și perfecționarea continuă a ba
zei tehnice-materiale, pe modernizarea întregii economii. 
Înfăptuirea sarcinilor complexe în industrie, transporturi, 
agricultură, în toate compartimentele de activitate, nece
sită cunoștințe multilaterale despre producția modernă, des
pre organizarea și conducerea activității economice, nece
sită, în aceeași măsură, creșterea competenței și răspunderii 
sociale, modelarea continuă a caracterului și profilului mo
ral, în spiritul înaltelor idei comuniste, a tuturor oameni-

Propaganda
de partid

lor muncii. Pornind de la aceste deziderate majore, menite 
să asigure dezvoltarea și prosperitatea continuă a patriei 
noastre, a fiecărui cetățean, apare cu pregnanță sarcina 
majoră de a perfecționa în permanență metodele și for
mele muncii de propagandă, ale întregii activități politice- 
educative, la toate nivelele și la fiecare loc de muncă. Esen
țial este să se imprime întregii munci educative «n carac
ter viu atractiv, eficient.

Concluziile ce s-au desprins cu prilejul analizelor fă
cute în organizațiile de partid din Valea Jiului, în acest 
an. au pus in lumină realizările notabile, experiența dobîn- 
dită în desfășurarea întregii activități ideologice, forme și 
metode care s-au dovedit eficiente si care se cer populari
zate ori generalizate cu consecvență. Si este tot atît de 
evident faptul că anumite scăderi, în această activitate atît 
de complexă, au influențat negativ punerea în deplină va
loare a întregului potențial material și uman de oare dis
pune fiecare unitate economică și instituție socia' culturală.

Volumul sporit al sarcinilor actualei etape de dezvol
tare a țării impune cu necesitate firească însușirea temei
nică a conținutului profund științific și creator al politicii 
partidului în esența ei dinamică, generatoare de energii. 
Azi. mai mult ca orieînd. organele și organizațiile de partid, 
cadrele de conducere, colectivele de muncă din exploată
rile miniere, de pe șantierele de construcții, din celelalte 
unități productive ale Văii Jiului au datoria de a-și com
pleta și perfecționa continuu cunoștin»ole economice 'a 
nivelul cerințelor producției moderne. De aceea. întreaga 
activitate ideologică trebuie subordonată mai a’»s îndepli
nirii sarcinilor economice, concret și rațional stabilit» 'a 
fiecare Ioc de muncă, singura și cea mai veridică garanție 
a progresului întregii țări, a vieții tot mai fericite snre care 
poporul român aspiră și o merită cu prisosință.

Organizațiile de partid, economice și obștești din Valea 
Jiului dispun de numeroase cadre competente, vîrstnice si 
tinere, care și-au dovedit în focul luptei pentru edificarea 
noii orînduiri pe pămîntul României înalte virtuți patrio
tice. devotamentul nemărginit fată d» idealurile part'd'dni 
nostru comunist.

Acum, după bilanțul rodnic, jzvorît din activitatea mină 
de dăruire a oamenilor.»muncii de toate naționalităBle, 
care formează familia României socialiste în prima ju
mătate a acestui an, cind se jalonează clarvăzător și științi
fic, în fiecare unitate economică, sarcinile anului viitor, iar, 
în perspectivă, sarcinile cincinalului, propaganda de partid, 
întreaga muncă politică, trebuie să capete un plus de ope
rativitate și eficiență. Și, se știe, atributele acestei activi
tăți atît de complexe își găsesc reflectarea cea mai veridică 
în realizările economice, temelia și garanția mersului nos
tru înainte pe drumul progresului și prosperității, in fizm 
nomia morală a oamenilor.

CUVINTE
de laudă

f O pornire lină, o coborîre 
rapidă și după numai cîteva 
secunde iată-ne la orizontul 14 
(adineime 563 metri) al E. M. 
Fetrila. însoțit de maistrul mi
ner principal al zonei a 111-a 
Norbert Kleibel, pornim prin 
galeriile celei mai adinei mine 
din Valea Jiului. Cite un salut 
In dreapta sau în stingă, cite 
o întrebare și un răspuns a- 
dresate minerilor întîlniți în 
incinta zonei și ajungem mai 
repede decît' am fi bănuit la 
„țintă* : locul de muncă al bri
găzii conduse de comunistul 
Grigore Chițu : deschiderea u- 
nui nou front de lucru la ga
leria de cap stratul 6, panoul 
!A. Privirea întîlnește două tru
puri vînjoase, pline de sudoare. 
Preocupați cu evacuarea steri
lului, șeful de schimb Teodor 

i flimboreanu și vagonetarul Ion 
, Cătuț nu remarcă prezența 
i noastră. Brațele lor puternice 

se mișcă cu repeziciune lăsînd 
impresia că același lucru îl 
fac dintotdeauna. Numai inter
venția „ghidului" stopează pen
tru puțin timp această, bătălie 
dură cu tăria rocii. Minerul

Jimboreanu își șterge broboa
nele mari de sudoare și ne 
relatează : „Am pușcat și acum 
dăm tare să scăpăm de sterilul 
din front. Ne grăbim că tre
buie să și armăm. Folosim ar
mături metalice circulare tip 
P.LL-7".

Un „noroc bun" și după scu
zele de rigoare cei doi mem
bri ai uncia dintre cele mai 
bune brigăzi din bazin își con
tinuă munca.

Revenim, la suprafață cople
șiți de bărbăția acestor oameni 
puternici, răscolitori ai tainelor 
pămîntului. Intîlnirea cu șeful 
8e brigadă Grigore Chițu ne 
aduce In față un caracter dîrz, 
hotărlt, un excelent miner. Ne 
vorbește cu modestie despre re
zultatele brigăzii pe care o con
duce, despre ajutorul prețios pe 
care îl primește din partea in
ginerului Cornel Bosa, șef de 
zonă, a colegilor de brigadă 
și. în mod special, a șefilor de 
schimb Teodor Jimboreanu, Du
mitru Pencea și Nicolae To- 
muș. Venind vorba despre ul
timele succese obținute, comu
nistul Chițu ne spune că cei 72

nea circumstanțe favorabile tre
buie valorificate la cel mai 
înalt grad în folosul fundamen
tării studiului la disciplinele de 
specialitate și al unei pregătiri 
complete. înțelegerea și însu
șirea temeinică și eficientă și 
apoi aplicarea cunoștințelor do- 
bîndite la unele materii de 
bază cum sînt geologia, săpa
rea și susținerea lucrărilor mi
niere. exploatări miniere, aeraj 
și protecția muncii în mină și 
altoie nu pot fi concepute fără 
cunoașterea directă de către 
student) a unor elemente la 
fața locului, fără integrarea 
lor în munca cotidiană, înce-

pînd de la 
jos și pînă 
ducător. Astfel efectuată, prac
tica vine să completeze și să 
contureze în mod concret cursu- 

de
a-

sau 
vor

rile, seminariile, lucrările 
laborator și proiectele din 
nul care a fost parcurs 
oferă fundamentul pe care
fi clădite noi cunoștințe în anul 
universitar următor. De aseme
nea. pe lingă numeroasele pro
bleme 
litice 
care

din programele ana- 
judicios întocmite la 

răspunde, practica . tre
buie să reprezinte adevărata 
școală de formare a simțului 
de orientare în complexul lu
crărilor și activităților din mi
nă, de dezvoltare a vederii în

spațiu, de apreciere 
tanței pe care o are 
rea procesului de producție în 
condițiile tehnico-organizatorice 
și de securitate a muncii care 
au fost prevăzute, și de sesi
zare a unei contribuții la îm
bunătățirea fluxului tehnologic 
într-una din verigile sale, prin- 
tr-o 
prin 
mă.
țiere 
gramelor de practică întreprin
să de decanatele facultăților cin 
institut, precum și prin stimu
larea interesului studenților din 
anii mari pentru cercetarea ști
ințifică și pentru documenta-

rea preliminară în vederea în
tocmirii proiectului de diplomă 
au fost create premisele unui 
salt calitativ în efectuarea prac
ticii la nivelul cerințelor ac
tuale. îmbinarea preocupării și 
Străduinței comune a persona
lului tehnico-ingineresc și a ca
drelor didactice, în a căror a- 
tribuție intră îndrumarea și 
controlul activității studenților- 
în perioada practicii de vară, 
cu o conștiinciozitate și o dis
ciplină corespunzătoare din 
partea studenților vor permite 
atingerea tuturor obiectivelor și 
asigurarea unei eficiențe maxi
me a acestei forme de învăță- 
mînt.

Cunoscuta publicație „Suddeutsche Zeitung" din Miln- 
chen afirmă că, in viitor, automobilele vor fi fabricate in 
întregime din material plastic Deși ar părea exagerat 
continuă ziarul —, chiar și motoarele și piesele de schimb 
vor fi făcute din același. material.

Industria germană de automobile este un statornic 
client al industriei chimice. Actualmente, fiecare automo
bil fabricat in Germania federală deține cam 1/4 elemente 
de plastic și se apreciază că, in următorii cinci ani, acest 
număr se va dubla. Cea mai mare uzină de automobile din 
R.F.G. oferă clienților săi aripi de protecție, caroserii pen
tru autobuze și microbuze din material plastic întărit cu 
fibre de sticlă. Primul pas in acest domeniu a fost făcut 
la Tirgul Industrial de la Hanovra, unde a fost prezentat 
un șasiu de plastic. A urmat Tirgul de la Diisseldorf unde 
a fost prezentat un automobil realizat în întregime din ma
terial sintetic. De curînd, industria germană a fabricat un 
prototip de automobil sport, echipat cu un motor de plastic 
care poate dezvolta o viteză de pină la IDO km/h. Calcu
latoarele au arătat că noile automobile oferă avantaje 
deloc neglijabile : o greutate sensibil scăzută, un preț mult 
diminuat.

Preocupări similare sini semnalate in S.U.A. și in An
glia. Fabricanții englezi de mase plastice, întruniți la Leeds, 
au anunțat că vor lansa pe piață, in viitorul cel mai apro
piat, un automobil din aceste materiale care va putea fi 
.aruncat" după doi-trei ani de folosire. Reparațiile ar fi 
mult mai costisitoare decit prețul unui autoturism nou.
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„CONTESA MARITZA"
Dacă, cu alte ocazii, spec

tacolele artiștilor lirici de la 
opera timișoreană au reușit 
să conserve publicului nostru 
doar. amintirea unor evoluții 
solistice singulare, în lineare 
desfășurări scenice, reprezen
tația ritmică, în multicolor e- 
vantai, de talente și momente, 
care a constituit-o spectacolul 
cu „Contesa Maritza" lui Kal
man — parfumat efluviu de 
prospețime și lumină — va ră- 
mîne în totalitate în memoria 
celor ce-au umplut pină la re
fuz marea sală a Casei . de 
cultură din Petroșani.

Interpretări de mare distinc
ție și elevată muzicalitate, mo
mente melodice remarcabile 
'aria țigăncii, aria și romanța 
lui Tasillo, aria contesei, due
tul l.iza-Tasillo) și de teatru 
vesel, dezinvolt și spiritual, o 
orchestră temeinică, ferm și 
măiestrit condusă de !OAN 
KECENOVICl, un corp de ba
let mic dar inspirat și sprin
țar 'arn reținut. îndeosebi, 
dansul țioănesc, cel al. cow- 
boy-lor și french-csardas-ul)

— iată, în retrospecție, esen
țialele merite ale spectacolu
lui operei timișorene.

Seara de 
fort a fost 
de evoluția 
MAR1ETA

*
preta nțios 
dominată 
artistei

recon-
(f n.uși) 
emerite 

GREBEN1ȘAN, in

MARfiiNALII

a fost viguros aplaudat pen
tru vocea-i evocatoare și cal
dă, mai puțin pentru prezența 
rectilinie, inabilă. în ambian
ța scenică.

Alert și deosebit de muzical 
— IULIU MARE, in rolul 
prințului loța Dobrinski, co
mandant de husari; inteligent 
și propulsor al hazului ire
zistibil — VIRGIL BALABAN, 
în rolul „logodnicului" Kal
man Jupan de Varasdin; e- 
locvCntă — OLIMPIA BIZERA 
(Liza). *

rolul văduvei, frumoasei și 
bogatei contese Maritza. Artis- ’ 
ta și-a cîntat și jucat partitura 
cu măsura proprie 
date. dezvăluind, 
dație emoțională 
o mare varietate 
a găsit și a reușit 
eu aceeași știintă, 
liric și gravitatea 
tism.

marilor ve- 
într-o gra- 
ascendentă, 
de nuanțe; 
să expună, 
diapazonul 
în drama-

— în rolul 
de Wittem-

TITUS MORARI’ 
contelui Tasillo 
burg, falsul administrator

Plonjon spectaculos, la strand la Lupenî
Foto : V. IORDĂCHESCU

m liniari realizați la avansare 
în luna iunie au fost parcurși 
în 22 de zile, deoarece fusese 
solicitat și la efectuarea altor 
lucrări. Altfel — adaugă el — 
cei 68 metri planificați ar fi 
putut fi depășiți cu cel puțin 
jumătate.

Despre această brigadă înfiin
țată in urmă cu 6 ani. auzim 
numai cuvinte de laudă. Șeful 
de zonă afirma că este cea 
mai bună brigadă cu care a lu
crat vreodată. Pe lista eviden- 
țiaților i-am notat pe Tache 
Nantu, Dumitru Rotaru, Gheor- 
ghe Vîlceanu. Lucrarea în care 
este angajată în aceste zile bri
gada prezintă o importantă deo
sebită. Ea pregătește un front 
de lucru cu o capacitate de 
200 tone pe zi. Dificultatea ei 
se datorește presiunii pe care 
o exercită roca, precum și gro
simii relativ reduse a stratu
lui. Desigur că în aceste con
diții viteza de avansare, de 3,5 
metri liniari pe zi, este demnă 
de luat în seamă.

Tovarășul loan Cherecheș, se
cretarul comitetului de partid 
al minei, explica succesele bri
găzii conduse de Grigore Chițu 
în felul următor : „Este briga
da cea mai omogenă. Toți mem
brii își cunosc bine meseria, 
muncesc cu pasiune și abnega
ție. Intre ei s-a înfiripat o prie
tenia» care îi ajută mult la 
realizarea obiectivelor propuse. 
Deși lucrează în condițiile unui 
zăcămînt mai dificil cu strate 
subțiri, deci unde sarcina lor 
ca brigadă de pregătire este re
lativ grea, ei își realizează și 
chiar depășesc întotdeauna pla
nul. Datorită lor și altor bri
găzi care lucrează în zona a 
IIT-a putem afirma că avem 
de-a face cu zona cea mai pro
ductivă a minei".

Ne despărțim de Grigore 
Chițu și ortacii lui urîndu-le 
avansări cît mai rapide, suc
cese în pregătirea a cît mai 
multe abataje.

Nicolae LOBONȚ

gindirii. 
decoru- 

costume

O deosebită impresie a lă
sat și scenografia.

Urmînd realismul 
regizorale, semnatarii 
rilor și pitoreștilor
(DUMITRU POPESCU și GRI
GORE GURDUZ) au folosit 
construcția exactă, cu minu
ția detaliilor revelatoare, atît 
în interioare cit și în exteri
oare, permițînd o amplă des
fășurare de planuri expresi
ve, spectaculoase.

V. TEODORESCU

M igiNl 
genlni nil
In sfîrșit vara și-a făcut 

simțită prezența purtată pe 
brațe de un soare cald și 
binevoitor. Că din cind în 
cind mai plouă, nu-i nici un 
bai. Dar despre altceva este 
vorba. Seara, după o plim
bare pe strada Republicii a 
orașului Petroșani, ești ori
cum tentat să intri la o bere 
rece Și cum muzica de la 
grădina de vară „Parc" te 
ademenește, dai să faci un 
popas. Joi, 4 iulie, ora 20,20. 
Intrăm la susnumita grădină. 
Dar, după numai cîteva mi
nute rămînem dezolați. încă 
de la intrare ne întîmpină o 
îngrămădeală de mese și 
scaune. In sfîrșit am dat pes
te o masă ce era și acoperi
tă. Ne-am așezat și, plicti
siți de așteptare, nimeni n-a 
venit să ne întrebe ce do
rim, ne-am mutat la o altă 
masă.

— Două beri și două gră
tare — i-am cerut ospătarei, 
care, de data aceasta a fost 
punctuală.

— Berea s-a terminat de 
o oră, iar grătare nu putem 
face că n-avem jar.

Am plecat dezamăgiți, în 
vreme ce orchestra stînd ca 
pe „jar" ademenea alți și 
alți consumatori care, însă, 
plecau așa precum veneau.

Oare conducerea T.A.P.L. 
Petroșani nu cunoaște aceste 
aspecte ale activității unită
ților din subordine ? Dacă 
nu, o invităm la grădina de 
vară „Parc" să servească — 
un grătar și-o bere, unde or
chestra, după cum bine zi
cea un cetățean, face mult 
zgomot pentru nimic.

Căci noi consumatorii sîn- 
tem tratați de parcă nu os
pătarii sînt plătiți să ne ser
vească ci invers.

S.

In... exercițiul funcțiunii Foto : N MOLDOVEANU

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE NAVOMODELISM

PRIMELE REZULTATE
LEONTIN CIORTAN

Pe Iacul de lingă Casa pionierilor din Petro
șani au început, vineri după-amiază, întrece
rile etapei finale a campionatului național de 
navomodelism la grupa glisoare — cele mai 
rapide mini-ambarcațiuni. Festivitatea de des
chidere a concursului și inaugurarea frumoasei 
baze sportive pefroșănene a avut loc la ora 17, 
în prezența tovarășilor Ionel Cazan, secretar al 
Comitetului municipal de partid Petroșani, ing. 
Petru Țacu, vicepreședinte al Federației Române 
de Modelism și președinte a] Comisiei Cen
trale de Navomodelism, Ion Bobocel, secretar 
general al F.R.Md., Mircea Biriș, președintele 
C.J.E.F.S. Hunedoara, a altor personalități spor
tive centrale, județene și municipale, a unui 
numeros public.

La startul întrecerilor s-au prezentat 12 echi
pe : Aeronautica București, Avîntul Reghin, Ce
tatea Giurgiu, Cimentul Turda, Politehnica Ga
lați, Portul Constanța, Tehnic-club pionier Bu
curești, Voința Reghin, Voința Tg. Mureș, Vo
ința Deva, Textila Sebeș și Jiul Petroșani.

Prima probă, consumată dimineață, a fost cea 
de stand — o probă de apreciere a modelelor 
din punct de vedere al construcției, acurateței 
și gradului de tehnicitate. Comisia de arbitri 
pentru stand, alcătuită din ing. Petru Țacu, ing. 
Silviu Morariu și colonel în rezervă Ioan Farcaș, 
după o activitate de 2 ore, a stabilit punctajul 
celor 58 de modele înscrise în concurs. Demn 
de relevat este faptul că la această probă nu 
a fost exclus din concurs nici un model, ceea 
ce atestă înaltul lor grad de execuție și finețe. 
Spre edificarea cititorilor, menționăm că mo
delul care nu îndeplinește baremul de 50 la 
sută din punctajul maxim la stand este exclus 
din concurs. In același timp însă, modelul care 
nu se clasează și la proba de navigație pierde 
punctajul la stand. Dintre modelele cele mai 
bune la stand putem cita pe cele prezentate de 
concurenții Gheorghe Barbu, de la Cimentul 
Turda (maximum de punctaj — 10), Dan Voicu- 
lescu, de la Aeronautica București (9,8 puncte). 
Ștefan Pop, de la Jiul Petroșani (9,8 puncte) 
la seniori și pe Doina Balog, de la Avîntul Re
ghin (9,6 puncte) la juniori.

După-amiază, nori grei, fugari pe cerul plum
buriu, amenințau buna desfășurare a. întrece
rilor la proba de hidroglisoare. In cele din ur
mă norii au renunțat la intențiile lor lăsînd 
sarcina îngreunării condițiilor de concurs umi
dității sporite din atmosferă care a influențat 
considerabil combustia motorașelor și deci reu
șita lansărilor. Aceasta deoarece combustibilul 
special cu care se alimentează motorașele mo
delelor îl constituie un amestec pe bază de 
alcool mețilic, exțrem de higroscopic, care, în

— TRIPLU CAMPION
condițiile atmosferei încărcate cu vapori de apă, 
are proprietatea de a absoarbe apa din aerul 
umed diminuînd reacția de ardere și, implicit, 
energia de ambalare a motorașului, acesta ne- 
maiavînd forța necesară accelerării vitezei. O 
altă cauză a îngreunării desfășurării concursu
lui a constituit-o presiunea barometrică scăzută. 
Așa se explică faptul că dintre cei 11 concu
renți la clasa hidroglisoare de 2.5 cmc, în cele 
cinci lansări, doar, trei au reușit să termine 
norma regulamentară de cinci ture cu navo- 
modelele lor. Campion național la această pro
bă, pe anul 1970, a devenit maestrul sportului 
LEONTIN CIORTAN, reprezentant al echipei 
Jiul Petroșani. El a reușit cea mai bună lan
sare realizînd 18,5 secunde ceea ce corespunde 
unei viteze de 97,826 km/oră. Cocul II a revenit 
lui Florian Ciochir. de la Cetatea Giurgiu, care 
a înregistrat timpul de 24,7 secunde echivalent 
cu o viteză de 71.170 km. Demnă de sublmiat 
este lansarea foarte bună a lui Dan Voiculescu, 
de la Aeronautica București, campion național 
pe ultimii doi ani, lansare reușită, din păcate, 
în afara concursului. El a obținut timpul de 15 
secunde echivalent cu 120 km/oră.

La aceeași clasă de hidroglisoare (2.5 cmc) 
nici unul dintre coi 6 concurenți juniori nu a 
reușit măcar o lansare din cele cinci prevăzute 
de regulament. A urmat întrecerea senioriloi Ia 
clasa hidroglisoare 5 cmc.

Comportîndu-se și de astă dată foarte bine, 
Leontin Ciortan a realizat și la această probă 
cel mai bun timp — 18,2 secunde,'echivalînd cu 
98,901 km/oră — devenind campion național pe 
anul 1970. Locul secund a fost o<-upat de Gheor
ghe Păcuraru. de la Textila Sebeș, iar locul III 
de Simion Cimerdean, de la Cimentul Turda,

Proba hidroglisoare 10 cmc a reunit la start, 
cu modelele cele mai puternice, un mare număr 
de concurenți care au efectuat tot cite cinei lan
sări. Excelentul reprezentant al Jiului Petro
șani nu a lăsat nici o speranță adversarilor, 
adjudeeîndu-și al treilea titlu de campion na
țional pe anul 1970. La această probă modelul 
său a înregistrat 15 secunde în cele cinci ture 
regulamentare (deci în cei 500 metri), timp ce 
corespunde unei viteze de 1'20 km/oră. El a fost 
urmat în clasament de Gheorghp Barbu, de la 
Cimentul Turda, care a realizat ?’ secunde, iar 
locul III a fost ocupat de Gheorghe Păcuraru, 
de la Textila Sebeș, cu 22 secunde. Evbhiînd 
primul la categoi ia aeroglisoaie 2,5 cmc, alt re
prezentant al Jiului Pctioșani, Ștefan Pop. a 
reușit cel mai bun timp în prima lansare (15 
secunde, echivalent cu 120 kmloiăl.

Dumitru GlltsoNEA



4 Steagul roșu
DUMINICA 5 IULIE 1970

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
și guvernamentale sovietice 

in Republica Socialistă România
Datorită îmbolnăvirii, din 

cauza unei răceli, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev, care urma să conducă 
delegația de partid și guver
namentală sovietică în Repu
blica Socialistă România la în
ceputul lunii iulie a. c., nu 
participă la vizita respectivă. 
Delegația de partid și guverna
mentală sovietică în Republica 
Socialistă România va fi con
dusă de A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.C.U.S.
Din delegație fac parte : M. A. 

Suslov, memhru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Ai A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei Centrale de 
revizie a P.C.U.S., șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., A. V. 
Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. 
în România.

ROMA 4. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, 
transmite : La chemarea Fe
derației naționale a presei 
italiene, ziariștii italieni au 
declarat sîmbătă o grevă pe 
timp de 24 de ore, în semn 
de protest împotriva supri
mării edițiilor de luni dimi
neața ale ziarelor, hotărîre 
luată, în mod unilateral, de 
Federația editorilor de ziare. 
Acțiunea revendicativă afec
tează cotidienele, agențiile de 
presă ca și radioteleviziu- 
nea.

Greva ziariștilor se desfă
șoară concomitent cu acțiu
nile revendicative pe care le 
întreprind de mai mult timp 
muncitorii tipografi.

v----

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
© Anul acesta, în Peninsu

la Ciukotka, supranumită ți
nutul gerului, se vor recolta 
primele cantități de nutreț. 
Informația ar putea provoca 
nedumeriri, dar sovhozul 
„Severnîi", care a anunțat 
presei această veste, adaugă 
un „amănunt edificator" : 
culturile se fac in zona unor 
foste lacuri termale. O su
prafață de aproximativ 400

de hectare a fost amenajată 
pentru cultivarea plantelor 
destinate hranei animalelor.

© Noul turn de televiziu
ne ce se va construi la 
Budapesta va avea o înălți
me de peste 200 de metri și 
va dispune de cinci emiță
toare moderne. Instalațiile 
vor permite transmiterea si
multană a trei programe, in
clusiv unul in culori. In im

i
1
1

punătoarea clădire a noului 
turn budapestan vor fi am-, 
plasate și studiourile televi
ziunii maghiare.

© Producția de energie e- 
lectrică cunoaște o dezvoltare 
continuă în R. P. Chineză. 
Paralel cu construcția marilor 
obiective hidroenergetice, a- 
proape în întreaga Chină se 
desfășoară procesul de con
strucție a unor centrale elec
trice mici, destinate acoperi
rii necesarului de energie e- 
lectrică a unor zone si loca
lități restrînse ca suprafață.

încheierea 
vizitei 

lui Pompidou 
la Bonn

BONN 4 (Agerpres). — Sîm
bătă după-amiază s-a încheiat 
vizita oficială la Bonn a pre
ședintelui Franței, Georges 
Pompidou.

înscrise în cadrul consultă
rilor obișnuite franco-vest-ger- 
mane la nivel înalt — prevă
zute în Tratatul semnat de 
cele două țări în anul 1963 — 
convorbirile Pompidou-Brandt, 

'au avut în centrul lor o serie 
de probleme privind relațiile 
bilaterale, precum și diverse as
pecte ale actualității interna
ționale. In ce privește relațiile 
Franța — R.F.G., au fost exa
minate probleme privind coo
perarea celor două țări în do
meniul nuclear și spațial, ca și 
pe plan industrial, științific și 
militar. De asemenea, au fost 
analizate perspectivele lărgirii 
Pieții comune după cererile de 
aderare depuse de Marea Bri- 
tanie, Norvegia, Danemarca și 
Irlanda.

In sprijinul declarației 
lui Norodom Sianuk

HANOI 4 (Agerpres). — Po
porul și guvernul R. D. Vietnam 
sprijină întru totul poziția șe
fului statului Cambodgia, Noro
dom Sianuk, care condamnă 
S.U.A. pentru continuarea agre
siunii din Camibodgia, se arată 
întț-o declarație publicată de 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam. Poporul 
vietnamez — se spune în de
clarație — va continua lupta 
pentru a face să eșueze planu
rile „de vietnamizare" ale 
S.U.A., pentru eliberarea Viet
namului de sud, pentru eșua
rea tuturor acțiunilor provoca
toare împotriva Vietnamului do 
nord, pentru apărarea și constru
irea socialismului în R.D. Viet
nam și mersul înainte pe calea 
reunificării pașnice a patriei,

O
SAIGON 4 (Agerpres). — Gu

vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de

sud sprijină recenta decla
rație a lui Norodom Sianuk, șe
ful statului cambodgian și cere 
retragerea imediată și necondi
ționată a tuturor forțelor ar
mate de pe teritoriul acestei 
țări — se spune într-o decla
rație a Ministerului de Externe 
al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud, transmisă de a- 
genția V.N.A.

Calea pentru instaurarea pă
cii în Vietnamul de sud, Cam
bodgia și Laos, se arată în 
continuare, o constituie înceta
rea războiului de agresiune dus 
de S.U.A, în aceste țări, res
pectarea cererilor legitime ale 
F.N.E. și Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu, ale Frontului 
Național Unit Kampuchaa și 
ale Guvernului Regal de Uni
tate Națională și ale Frontului 
Patriotic din Laos.

PEKIN 4 (Agerpres). Agen
ția China Nouă anunță că 
la 3 iulie, un avion militar 
american a pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chineze, 
într-o zonă situată în insula 
Tung. In aceeași zi, un alt 
avion militar american a pă
truns în spațiul aerian al 
Chinei, într-o zonă situată 
în Regiunea Autonomă Gu- 
ansi Ciuan.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost 
autorizat să adreseze un a- 
vertisment în legătură eu a- 
ceste acțiuni provocatoare.

U.R.S.S. : Turbina VT 100 pregătită pentru livrare către 
beneficiar la Uzina de turbomotoare „Urali" din Sverdlovsk.

© Sistemul de navigație 
al Republicii Democrate Ger
mane are în prezent 16 ser
vicii de linie, deservite de 
146 nave cu un deplasament 
total de 777 224 tone. Proce
sul de dirijare și control al 
navigației este automatizat în 
proporție de 20 ^la sută.

© întreprinderea sovietică 
de corner/ exterior „Prom- 
mașinimport“ și firma sue
deză „Arenko" au semnat la 
Moscova un contract, care 
prevede livrarea in anii 
1971—1972, din Suedia, a u- 
tilajului necesar modernizării 
unei fabrici de chibrituri din 
R.S.S. Estoniană.

© La Sofia au avut loc 
tratative referitoare la inter
conectarea sistemelor energe
tice ale Bulgariei și Greciei. 
Au fost discutate de aseme
nea probleme legate de fo
losirea apelor rîurilor care 
trec pe teritoriul ambelor țări 
și de dezvoltarea turismului, 
în legătură cu problemele 
discutate au fost semnate do
cumente corespunzătoare.

J V

U.R.S.S. : Intr-una din secțiile crescătoriei de păsări de lingă orașul Frunze.
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Un interviu al ministrului 
de externe al Turciei

ANKARA 4 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Sabri Caglayangil, a 
declarat, într-un interviu acor
dat agenției „Taniug", că gu
vernul țării sale „salută cu sin
ceritate orice inițiativă menită 
să reducă încordarea în rela
țiile internaționale". Exprimîn- 
du-și poziția favorabilă față de 
realizarea securității europene 
care să reprezinte temelia unei 
păci juste și durabile pe con
tinentul nostru, Caglayangil a 
spus : „Considerăm o conferin
ță pentru securitatea europea
nă ca o posibilitate reală de

acord în probleme substanțiale, 
cu condiția ca ea să fie pregă
tită în mod adecvat".

Ministrul de externe al Tur
ciei a salutat, de asemenea, ini
țiativele pentru dezvoltarea re
lațiilor de bună vecinătate în 
Balcani, pronunțîndu-se în fa
voarea dezvoltării unei coope
rări multilaterale în această re
giune, ceea ce — după cum a 
arătat el — ar servi nu numai 
intereselor regionale, ci și in
tereselor păcii și prieteniei in
ternaționale. El a subliniat că 
politica externă a guvernului 
turc pune un accent special a-

supra „îmbunătățirii relațiilor 
cu vecinii noștri, cu țările ne
angajate și cu toate statele din 
lume".

„Turcia, a declarat Caglayan
gil, acordă o marc importanță 
creării unor condiții trainice 
pentru pacea și securitatea lu
mii. Turcia consideră că con
solidarea păcii și securității lu
mii depinde de eliminarea cau
zelor conflictelor și încordării 
internaționale".

Noi incidente
în Irlanda de nord

BELFAST 4 (Agerpres). — 
Capitala Irlandei de nordi 
Belfast, a fost timp de 10 ore 
scena unor violente lupte de 
stradă între peste 2 000 de mi
litari englezi și extremiști ca
tolici, care s-au soldat cu moar
tea a cinci persoane, rănirea a 
aproximativ 100 de persoane și 
arestarea a peste 150. Noile 
tulburări, cele mai grave din 
Ulster de la reizbucnirea cioc
nirilor dintre extremiștii cato
lici și protestanți precum și cu 
trupele engleze, în urmă cu 
aproximativ 10 zile, au creat o 
situație de criză. Au+britățile 
militare britanice au instituit 
în zorii zilei de sîmbătă „sta
rea de urgență parțială" în car
tierul catolic Falls Road, unde 
populația nu are dreptul să-și 
părăsească domiciliile.

Ciocnirile au izbucnit vineri, 
după-amiază, la ora 19, după 
ce trupele engleze care au per
cheziționat o locuință au des
coperit un important arsenal de 
arme, muniții și sticle incen
diare. Imediat după aceea, sute 
de locuitori ai cartierului Falls 
Road au ieșit în străzi, atacînd 
pe militarii englezi cu sticle in
cendiare, pietre, au ridicat ba
ricade și au incendiat automo
bile. Folosirea gazelor lacrimo
gene de către armată nu a dus 
decît la amplificarea ciocnirilor, 
trăgători izolați deschizînd foc 
de armă de ‘pe acoperișurile 
clădirilor asupra militarilor. In 
tot cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă între armată și locui-

J'A-
lorii cartierului catolic au avut 
loc neîntrerupte schimburi de 
focuri, în cursul cărora cinci 
civili au fost uciși. Militarii au 
luat cu asalt casă cu casă, pînă 
la ora 4,30 dimineața, cînd or
dinea a putut fi restabilită.

Agențiile occidentale de pre
să apreciază noile incidente 
drept „o adevărată insurecție" 
a populației cartierului catolic 
Falls Road. Este scos în evi
dență faptul că extremiștii ca
tolici nu s-au mai ciocnit cu 
extremiștii protestanți, ci direct 
cu trupele "britanice.

Imediat după instituirea res
tricțiilor de circulație, anunțată 
populației din elicoptere, im
portante forțe militare britanice 
au început să efectueze perche
ziții. Sînt căutate în special 
arme.

Sîmbătă dimineața, la Londra 
s-a anunțat că unități ale forțe
lor britanice staționate în R.F. 
a Germaniei și în bazinul Mării 
Mediterane au primit ordinul 
sa se pregătească pentru a fi 
dislocate în Irlanda de nord. 
Statul major al trupelor brita
nice staționate în Ulster consi
deră că cei 12 000 de militari 
de’ care dispune nu sînt sufi
cient pentru menținerea ordi
nii și a cerut trimiterea ime
diată de întăriri. Guvernul en
glez, prin intermediul lordului 
Balniel, ministru de stat la 
Ministerul Apărării, care se 
află în Irlanda de nord, a dat 
asigurări că aceste întăriri vor 
sosi cît mai repede cu putință 
în Ulster.

Diamante 
intr-un meteorit

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
— Omul de știință sovietic 
Ghenadi Vdovîkin a descope
rit diamante intr-un fragment 
de meteorit. Prin cercetări 
Roentgen s-a stabilit că dia
mantele din meteorit sînt 
identice cu cele de pe pămînt.

Meteoritul respectiv a fost 
descoperit in savanele din 
Australia de vest, în anul 
1961, și un fragment a fost 
trimis savantului sovietic de 
colegii săi australieni.

Adunarea
O. S. A. 

și-a întrerupt 
lucrările

WASHINGTON 4 (Ager- 
pres). — Adunarea Generală 
a Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) și-a întrerupt 
vineri lucrările, începute la 
25 iunie la Washington, din 
cauza amenințărilor de aten
tate cu bombe.

în cursul zilei de vineri au 
fost primite mai multe tele
foane anonime care avertizau 
că imobilul în care se desfă
șoară dezbaterile va consti
tui obiectul unor atentate cu 
bombe. Deja, în cursul ulti
melor 48 de ore, cinci explo
zii au avariat sediile unor 
ambasade sud-americane și 
cel al Comisiei interameri- 
cane pentru apărare.

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
Astăzi (duminică) au loc in 
Cipru primele alegeri gene
rale de cînd insula și-a cuce
rit independenta, în urmă cu 
10 ani. Campania electorală, 
care s-a desfășurat fără inci
dente, s-a încheiat la miezul 
nopfii de vineri spre sîmbătă. 
Un număr de 263 000 cipriofi 
greci și 63 000 cipriofi turci 
sînt chemați să se prezinte la 
urne, în cadrul unor voturi 
separate, pentru a desemna 
35 deputati de origine greacă 
și 15 deputati de origine 
turcă în Camera reprezentan
ților.

Astăzi,

ALEGERI
A

IN

MEXIC
CIUDAD DE MEXICO 4 (A- 

gerpres). — Mexicul, unde pa
siunile stîrnite de ultimul Cam
pionat Mondial de fotbal abia 
s-au stins, va trăi astăzi (du
minică) febra alegerilor prezi
dențiale și pentru Congres. 
Peste 21 milioane cetățeni cu 
drept de vot sînt chemați la 
urne pentru a se pronunța a- 
supra persoanei viitorului pre
ședinte al țării și pentru a a- 
lege 60 de senatori și 178 de 
membri ai Camerei Reprezen
tanților.

Pentru postul de președinte 
candidează fostul ministru de 
interne, Euis Echeverria Alva
rez, reprezentant al Partidului 
Instituțional Revoluționar (PRI), 
partid de guvernămînt, (spri
jinit de Partidul socialist popu
lar și de Partidul mexican al 
revoluției autentice) și Gonza
lez Morfin din partea partidu
lui Acțiunii naționale (PAN).

PARIS 4. — Corespondentul agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Ambasadorul României la Paris, Constantin 
Flitan, a avut o întîtnire cu reprezentanți ai agențiilor de 
presă, ai principalelor publicații periodice și ai radiodifu
ziunii și televiziunii franceze, la care a participat și Gheor- 
ghe Teodorescu, vicepreședinte al Oficiului Național de 
Turism al Republicii Socialiste România. In cadrul întîlni- 
rii, invitații au fost informați despre dezvoltarea turismului 
în România. Au fost evidențiate, totodată, măsurile luate 
de către O.N.T. pentru a se crea condiții optime turiștilor 
francezi care doresc să viziteze România, atît prin inter
mediul agențiilor de turism cît și individual.

p
© Un avion de tipul „DC-3", 

cu 27 de persoane la bord, s-a 
prăbușit vineri seara la scurt 
timp după ce a decolat din lo
calitatea McGrath, din Alaska. 
Potrivit primelor știri, și-au 
pierdut viata șase pasageri și 
unul din cei doi membri ai e- 
chipajului.

0 După puternicul cutremur 
de pămînt produs joi în pro
vincia turcă Sivas, o nouă miș
care telurică a fost înregistrată 
vineri în subprefectura Gurun. 
Deși cutremurul a durat mal 
puțin de 10 secunde, el a pro
vocat totuși pagube materiale 
și chiar victime omenești.

• Pe șoselele Franței, aglo
merate de plecările în concediu, 
au avut loc în ultimele zile nu
meroase accidente. Astfel, nu
mai în perioada 27 iunie — 1' 
iulie — s-au înregistrat 211’ 
morti și 6 357 de răniți, ca 
victime ale circulației rutiere.

* Invazia unei mase de 
aer rece venind dinspre nord 
a provocat în masivul mun
ților Tatra, din Cehoslova
cia, ninsori neobișnuite pen
tru această perioadă a anu
lui. Temperatura a scăzut sub 
zero grade, iar grosimea stra
tului de zăpadă a atins nouă 
centimetri.

Taifunul „Olga“, al doilea din vara acestui an a lovit 
Okinawa cu o viteză de peste 130 de kilometri pe oră și 
s-a îndreptat apoi spre coastele sudice ale Japoniei. In Oki
nawa taifunul a provocat întreruperea transporturilor de 
orice fel și încetarea activității tuturor instituțiilor.

© Greva muncitorilor de Ia 
uzinele de automobile din ora
șul argentinian Cordoba conti
nuă de peste o lună.

în ultimele zile au avut loc 
intense negocieri între reprezen
tanții greviștilor și firmelor ale 
căror uzine și-a-u încetat acti
vitate.

© Informațiile potrivit căro
ra guvernul R. F. a Germaniei 
ar avea în vedere o nouă re
evaluare a mărcii în scopul 
frînării conjuncturii și limitării 
afluxului de devize străine în 
țară sînt „eronate", a declarat 
un purtător de cuvînt al Minis
terului Economiei vest-germane.

&

&
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In Statele Unite este pe cale de a fi pus la punct un 
nou procedeu de realizare a comunicării pentru orbi, care, 
dacă va corespunde așteptărilor, are șanse să transforme 
celebrul alfabet Braille intr-un sistem perimat. Noul pro
cedeu constă in scrierea de litere și cifre obișnuite cu aju
torul unui creion cu virful bont, pe o hârtie specială, cu 
proprietăți plastice. Rezultatul este un scris „ștanfat" care 
poate fi atît văzut cit și pipăit. Avantajul este evident, 
scrisul fiind accesibil atît orbilor cit și văzătorilor, aceștia 
din urmă nemaifiind nevoiți să învețe un al doilea alfabet 
pentru a realiza comunicarea cu cei dinții.
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ALGERIA DUPĂ OPT ANI DE INDEPENDENȚĂ
Se împlinesc, la 5 iulie, opt 

ani de la proclamarea indepen
denței Algeriei. într-o perioadă 
cu abia cîteva luni mai mare 
decît durata războiului de eli
berare națională, poporul alge- 
rian a depus eforturi considera
bile pentru înlăturarea grelei 
moșteniri coloniale și pentru 
dezvoltarea armonioasă a țării.

Așa cum arăta de curînd pre
ședintele Boumediene, pilonii 
politicii interne algeriene sînt: 
industrializarea, revoluția agra
ră și reforma învățămîntului. 
Un pas important pe drumul 
construirii unei industrii națio
nale independente l-a constituit 
naționalizarea minelor, compa
niilor de desfacere a petrolului 
și gazelor, a unor -întreprinderi 
industriale, a principalelor sec
toare ale comerțului exterior, 
în cei opt ani care au trecut 
de la 5 iulie 1962, „societățile 
naționale" au ocupat un loc 
din ce în ce mai important în 
economia țării. Acestea sînt 
grupuri importante care conduc 
un sector economic sau altul, 
fără să dețină controlul absolut 
asupra lui. Așa au luat naștere 
Sonatiach — societate însăr
cinată cu exploatarea petrolu
lui, Societatea națională de si

derurgie (S.N.S.), Sonarem — 
Societatea națională de cerce
tare și exploatare minieră, So- 
gedis — Societatea națională 
de dezvoltare a industriei za
hărului. Prin chiar denumirile 
lor, societățile amintite ne dau 
o imagine a principalelor direc
ții în care s-a orientat efortul 
de industrializare al statului. 
Astfel, societatea națională de 
siderurgie conduce diferite uzi
ne metalurgice secundare și a 
dirijat construirea complexului 
siderurgic El Hadjar de lingă 
Annaba. Intrat în funcțiune la 19 
iunie 1969, acesta va produce în 
faza finală 1 400 000 tone oțel. 
Tot în 1969, denumit „anul I al 
siderurgiei algeriene", în pito
reasca localitate Oued Namimi- 
ne a fost inaugurat complexul 
de motoare Diesel și de trac
toare. Combinatul se va întin
de pe o suprafață de circa 
600 000 m2 și va avea o pro
ducție anuală de 10 000 motoa
re Diesel și 5 000 tractoare. 
Prin urmare, anul 1969 poate fi 
numit în aceeași măsură și „a- 
nul I al industriei constructoare 
de mașini algeriene".

în cadrul cuprinzătorului pro
gram de industrializare, un loc 
important îl ocupă extracția și 

prelucrarea petrolului. De la 
15,6 milioane tone în 1961, pro
ducția de țiței a crescut în 1969 
la aproape 50 milioane tone. 
Numai prin portul Bej aia, situ
at pe coasta Mării Mediterane, 
se scurg anual 15 milioane tone 
de țiței destinat exporturilor. 
Arzew și Bejaia sînt principa
lele „robinete petroliere" ale 
Algeriei. Port important, Ar
zew devine o adevărată inimă 
a petrochimiei algeriene. O 
conductă petrolieră care plea
că de la Haoud El Hammara 
(800 km sud) aduce aici peste 
22 milioane tone de „aur ne
gru". în vederea valorificării 
pe scară largă a acestei bogă
ții, la Arzew s-a deschis șanti
erul unei mari rafinării cu o 
capacitate de 2 500 000 tone. 
Gazul metan transportat aici de 
conducta Hassi R'Mel este li
chefiat la moderna uzină „Ca
mei". Harta industrială a orașu
lui este completată de- un im
portant combinat de îngrășă
minte chimice.

La începutul anului 1970, a 
început în Algeria aplicarea 
unui plan de dezvoltare cvadri- 
enal. O privire rapidă a cifre
lor de plan surprinde un fapt 

semnificativ : aproape . jumăta
te din investițiile prevăzute 
pentru următorii patru ani este 
destinată continuării efortului 
de industrializare. Din totalul de 
27 miliarde dinari (5,51 miliarde 
dolari), sectorul industrial va 
absorbi 12,7 miliarde. Se preve
de creșterea cu 50 la sută a 
producției industriei petrolului, 
acesteia fiindu-i alocate 4,3 mi
liarde dinari din investițiile 
pentru sectorul industrial. Ra
finăria de la Alger, care pro
duce actualmente 2,5 milioane 
tone petrol rafinat, va fi mări
tă și completată cu noile rafină
rii de la Arzew și Skikda. Com
plexul de la Arzew va produce 
800 000 tone îngrășăminte azo- 
toase anual. în sfîrșit, comple
xul de îngrășăminte fosfatice de 
la Annaba (fost Bone), va pre
lucra fosfații de la Ajebbel 
Onk, iar producția sa, care va 
începe în al doilea semestru al 
anului 1971, va atinge 550 000 
tone anual.

Dezvoltarea industriei alge
riene va contribui desigur și la 
rezolvarea problemei șomajului. 
De altfel, după cum se aprecia
ză în cercurile economice alge
riene, actualul plan reprezintă 
pentru Algeria a doua fază a 

unMi proces care trebuie să o 
ducă, pînă în 1990, de la sta
diul de țară „în curs de dezvol
tare" la stadiul de țară dezvol
tată, ceea ce înseamnă că va 
putea să satisfacă nevoile esen
țiale ale populației sale, atît în 
privința bunurilor de consum, 
cît și a folosirii forței de mun
că.

Pe planul agriculturii — în 
cadrul căreia sectorul de stat 
însumează aproape 5 milioane 
de hectare și este dotat cu uti
laje moderne — au fost obținu
te succese în diversificarea pro
ducției. S-au elaborat, de ase
menea, programe speciale pen
tru scoaterea unor regiuni din 
starea de înapoiere moștenită 
de la colonialism, cum sînt cele 
din zona nisipurilor sahariene 
— Oasis,. Saoura, Kabylia. In 
luna aprilie a -acestui au, în în
treaga Algerie a început o dez
batere amplă în jurul „proiec
tului Cartei revoluției agrare". 
Acest proiect prevede desfiin
țarea marilor proprietăți funci
are private, și recuperarea su
prafețelor agricole, proprietate 
a unor persoane care locuiesc 
la orașe sau în străinătate. Se 
preconizează crearea de coope
rative agricole de producție pe 

aceste terenuri și a unor coo
perative specializate în crește
rea animalelor.

Dezvoltarea industriei și trans
formările în agricultură au pus 
în fața Algeriei necesitatea for
mării unui număr sporit de ca
dre naționale c-u pregătire me
die și superioară. în cadrul 
planului cvadrienal se prevede 
ca institutele tehnologice să 
formeze 3 200 de cadre cu pre
gătire înaltă și 8 100 cu pregă
tire medie. Este prevăzută o 
amplă dezvoltare a sectoare
lor social-educative : 16 000 de 
noi clase pentru școlile prima- , 
re, 2 500 — pentru școlile se- i 
cundare, construirea și echipa- | 
rea unei universități Ia Con- l 
stantine, a unei școli de arhi
tectură și a unei facultăți de 
științe Ia Alger. Pentru dezvol
tarea învățămîntului a fost alo
cat un procent de 25 la sută 
din b-ugetul general al țării. Ti
neretul, multilateral pregătit, 
este chemat să înlocuiască ca
drele de specialiști străini, pe 
care Algeria este nevoită să le 
folosească în prezent în diferi
te sectoare ale economiei națio
nale.

în politica sa externă, statul 
algerian face front comun cu 

celelalte state africane, pronun
țîndu-se împotriva regimurilor 
rasiste din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia, sprijinind tot
odată, lupta de eliberare a po
poarelor din coloniile portughe
ze. Succese importante au fost 
obținute în stabilirea unor rela
ții de bună vecinătate și înțe
legere reciprocă cu țările mag- 
hrebiene vecine — Tunisia șl 
Marocul. După cum se știe, în 
urma convorbirilor de la Tlem- 
cen, din 27 mai, dintre preșe
dintele Boumediene și regele 
Hassan II al Marocului, s-a" 
c onvenit asupra reglementării 
diferendelor de frontieră din
tre cele două părți și s-a hotă- 
rît exploatarea în comun a ză- 
cămîntului de fier de la Gara- 
pjebilet. Cu Libia, de care este 
llegată printr-o prietenie tradi
țională, Algeria a semnat anul 
[trecut un acord de coordonare 
a politicii lor petroliere. S-a 
hotărît crearea unei societăți 
mixte algeriano-libiene, însăr
cinată cu comercializarea și 
transportul hidrocarburilor pro
venite din cele două țări. Sta
tul algerian se pronunță pentru 
transformarea Mediteranei în
tr-o mare „a păcii, securității 
și stabilității", într-o „zonă de 
cooperare rodnică".

între Algeria și România, ca
re privește cu simpatie efortu
rile poporului algerian penlru 
dezvoltarea multilaterală a tă
rii, s-au stabilit relații de cola
borare bazate pe principiile 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

In baza acordului de coopera
re economică dintre cele două 
state, România a întreprins stu
dii, lucrări de instalații și e- 
chipament industrial, acordînd 
asistență tehnică pentru realiza
rea unor obiective din sectorul 
minier, industria chimică și ex
ploatarea lemnului. La Hassi- 
Keskessa, în inima deșertului 
saharian, se desfășoară în pre
zent lucrări comune de pros
pectare și exploatare a petrolu
lui.

Cooperarea româno-algeriană, 
consfințită printr-o serie de a- 
corduri guvernamentale, cu
noaște un mers ascendent. 
Schimburile de delegații la di
ferite nivele au contribuit și 
ele la strîngerea colaborării 
dintre cele două state și la o 
mai bună cunoaștere reciprocă.

Ion MADOȘA
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