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

Ieri, 8 iulie a. c„ s-au deschis lucrările ple
narei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

La lucrările plenarei participă, ca invitați, 
șefi ai secțiilor Comitetului Central al Partidu 
lui Comunist Român, membrii Colegiului Cen 
trai de partid, miniștri și conducători ai unor 
instituții centrale de stat, redactori-șefi ai pre
sei centrale.

N-am încercat niciodată, să stabilesc poziția unui punct 
in spațiu cu ajutorul limbajului folosit de ceferiști. Pentru 
mine ca și pentru multi alții, cred, kilometrul 500 sau 420 
nu însemna mai mult decît o cifră, o simplă cifră care 
nu-mi spunea absglut nimic. Știam doar că păienjenișul 
drumurilor de fier ale țării, este punctat cu nenumărate 
gări. Spațiul îl măsurăm nu după elfi kilometri sînt de la 
o gară la alta, ci în cit timp parcurge trenul această dis
tanță. Alaltăieri însă, am poposit pentru cîteva minute in
tr-un punct al. liniei ferate Petroșani — Simeria, 
pentru prima dată am înțeles ce înseamnă, în 
ceferiștilor, kilometrul 56,400, deslușind încă o 
care n-o știam.

Aici, la kilometrul amintit, lucrează o parte 
citorii lotului Crivadia, aparținînd de șantierul

împreună cu șeful de lot, tehnicianul Constantin 
Roșoca, am trecut în revistă oamenii și lucrările tunelului 
Citera. Cind să încep a nota nume și fapte, stinjenit parcă, 
minerul Tache Vătăman ne roagă să ne mutăm „biroul" 
ceva mai departe, deoarece macaraua tocmai începea să 
ridice un bloc de piatră — un molon, cum i se sptme in 
limbajul constructorilor — de peste 500 kg greutate care, pină 
acum, formase zidăria vechiului tunel. Alături, altă macara, 
făcea aceeași operație, supravegheată insă de minerul Bu
suioc Finurcă. Șeful de brigadă Eugen Burmaz 
astîmpăr, alerga de colo, colo, îndrumând munca 
om al brigăzii.

Am aflat de la șeful de lot, că actualul tunel, 
re nu peste multă vreme, înlocuit fiind de unul
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diametru mai mare, prin care să poată trece nestingherite 
trenurile electrice.

Strădaniile colectivului, d<rc. „slăbit" prin lipsa celor 17 
muncitori care lucrează la un pod peste Mureș, afectat de 
inundații, undeOa pe la Teiuș, sînt fructuoase. Lucrările 
înaintează corespunzător și dacă treburile vor merge bine 
lucrarea va fi terminată cu o lună înaintea termenului pla
nificat. adică la 30 noiembrie 1970. încă un amănunt la 
acest kilometru : peste tunel se va construi un pasaj pentru 
șoseaua națională.

Admirînd truda celor care-și pun amprenta priceperii 
și hărniciei pe lucrările de modernizare a căii ferate, ne- 
ținînd seama de-i soare ori ploaie, urmărit de ritmul trepi
dant al mașinilor — mai lucrau în acel punct un excava
tor, o betonieră și un motocompresor, am plecat, gîndin- 
du-mă la clipa în care primul tren electric va trece prin 
tunelul Citera, la faptul că cei care l-au construit vor afla 
acest lucru, din ziare, plecați fiind pe alt șantier din țară. 
Pentru că uitasem să spun, întregul lot de 75 de munci
tori, cu șef cu tot, au venit pe acest front de lucru de la 
Porțile de Fier unde măiestria muncii lor a lăsat nenumă
rate urme.

Regret că nu i-am întrebat pe acești vrednici construc
tori cite asemenea puncte in spațiul drumurilor noastre de 
fier poartă însemnele lor. Pentru că, cel puțin in ce mă 
privește, de acum înainte, voi fi foarte atent la discuțiile 
dintre ceferiști despre cutare sau cutare kilometru care, 
oricum, definește ceva exact, precis, dacă vreți o haltă care 
va sta mărturie peste vreme nu numai numărului de tre
nuri care au trecut prin dreptul ei, ci și oamenilor care 
i-au pus temelia.
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Industria ușoara

din
lui

Avem în față bilanțul reali
zărilor în opera de constru
ire socialistă. Apare foarte iz
bitor contrastul dintre indus
tria ușoară românească 
anii imediat următori
23 August 1944 și cea de as
tăzi. Tabloul de atunci prezen
ta o industrie ușoară într-o 
totală dezorganizare, fără 
materii prime de bază, cu 
majoritatea utilajelor demon
tate și dispersate, fără brațe 
de muncă calificate, cu un 
mare număr de întreprinderi 
mici, care produceau o gamă 
restrînsă de sortimente, infe
rioare calitativ și la un ni
vel tehnic scăzut. Erau circa 
1 000 de întreprinderi din care 
700 textile, unde lucrau aproa
pe 70 000 muncitori, revenind, 
în medie, 70 de muncitori la 
o întreprindere. Mai mult 
decît atît unitățile care aveau 
pină la 10 salariați reprezen
tau peste 80 la sută din to-

textiletalul întreprinderilor 
și circa trei pătrimi din indus
tria de pielărie-blănărie și 
încălțăminte.

Pentru a caracteriza nivelul 
scăzut al dotării tehnice a 
ramurii arătăm că peste ju
mătate din țesătoriile de bum
bac aveau sub 30 de războaie, 
ceea ce le reducea în fond 
la nivelul unor ateliere. Ace
lași lucru este valabil și pen
tru celelalte sectoare de acti
vitate. Mai trebuie subliniat 
și faptul că în anul 1944, ca
pacitatea filaturilor și ' tăbă- 
căriilor rămăsese mult în urmă 
față de cea a țesătoriilor și 
a fabricilor de încălțăminte, 
din care cauză semifabricate
le necesare nu se puteau asi
gura di,n țară, ele/fiind aduse 
în mare parte din import. 
Pentru exemplificare, arătăm 
că în industria textilă capa
citatea filaturilor nu asigura
decît 35 la sută din necesa- (Continuare in

rul de fire al țesătoriilor. In 
ceea ce privește repartiția te
ritorială, trebuie subliniat de 
asemenea, faptul că majorita
tea întreprinderilor de indus
trie ușoară erau amplasate 
numai în cîteva orașe mari 
ca București, Arad, Timișoara 
și Sibiu.

Industria ușoară 
acum, după adîncile 
mări cantitative și 
care au avut loc în i 
ani de la eliberare, 
dintre cele mai moderne 
muri ale industriei, avînd un 
profil bine determinat, an
grenată în acțiunea de apro
vizionare a populației și a 

cu produselealtor ramuri 
specifice ei.

Nicolae

Radu SELEJAN

1)1 V SUMAR
• RA-II spre lumea nouă • 

bune pe post (pagina a 2-a).
• Inimi tinere într-o fabrică 

Funes : „In viață sînt posomorit" 
— rezultate tehnice, clasamentul 
mâții (pagina a 3-a).
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a delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice, 
bucureștenii și-au exprimat din 
nou sentimentele de stimă to
vărășească, pe care poporul ro
mân și 
nutresc

șini ce se îndrepta spre aero
port, zeci de mii de cetățeni al 
Capitalei au salutat cu căldură 
pe oaspeți.

Dintr-o mașină deschisă to
varășii Alexei Nikolaevici Ko- 
sîghin, președintele Consiliu-

al P.C.U.S., și Ion 
Maurer, președintele 
lui de Miniștri al 
Socialiste România, membru al 
Comitetului Executiv, 
diului Permanent al

cu privire la vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice

Ca urmare a înțelegerii dintre 
Comitetele Centrale ale Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice și dintre guvernele Re
publicii Socialiste România și 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, în perioada 6—8 iu
lie 1970 a făcut o Vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, în frtmte cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., A. N. Kosî
ghin. In cursul vizitei a fost 
semnat noul Tratat româno- 
sovietic de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală.

Delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice 
a fost primită de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, cu ca
re a avut o convorbire sinceră, 
tovărășească

Delegația sovietică a avut în- 
tîlniri cu oameni ai muncii din 
București și Ploiești, a vizitat 
Rafinăria, Combinatul petrochi
mie „Brazi" și Uzina de utilaj 
petrolier „1 Mai",

Oaspeților sovietici li s-a fă
cut pretutindeni o primire cal
dă, prietenească — expresie vie 
a sentimentelor frățești care 
leagă popoarele celor două țări.

Intre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii 
Socialiste România și U.R.S.S. 
au avut loc tratative care au 
decurs într-o atmosferă tovără
șească, în spiritul înțelegerii 
reciproce. Delegațiile s-au in
format despre construcția so
cialistă și comunistă în țările 
lor, au examinat stadiul actual 
al relațiilor româno-sovietice, 
căile de dezvoltare în conti
nuare a acestora și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
probleme internaționale actuale.

La tratative au participat: 
Din partea română — Ion 

Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per-

cu

de 
în 

in- 
re-

ță cu hotăririle celei de-a 23-a 
sesiuni speciale C.A.E.R.

România și Uniunea Sovietică 
reafirmă că, conduein lu se du
pă interesele socialismului, pro
gresului social, în colaborate cu 
celelalte țări socialiste, cu toa
te forțele progresiste și iubi
toare de pace, vor acționa în 
mod hotărît împotriva agresiu
nii imperialiste, colonialismului 
și neocolonialismului, vor apă
ra cu fermitate cauza păcii și 
securității popoarelor.

Părțile au condamnat cu ho- 
tărîre agresiunea S.U.A. in 
Vietnam, extinderea războiului 
agresiv de către Statele Unite 
pe teritoriul Cambodgiei, ames
tecul militar tot mai larg în 
treburile Laosului și au ,.xpri- 
mat solidaritatea lor deplină cu 
lupta dc eliberare a popoare
lor din Indochina. Pentru resta
bilirea păcii în această parte 
a lumii, este necesar să se pu
nă capăt agresiunii americane, 
să fie retrase trunole S.U A. și 
ale aliaților lor. să fie respec
tat dreptul popoarelor 
dochina de a-și hotărî singure 
destinele fără nici un 
din afară.

In Orientul Apropiat, încor
darea situației cere adoptarea 
neîntîrziată a măsurilor pentru 
soluționarea pe cale politică a 
conflictului, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate dip 22 
noiembrie 1967, pentru 
rea deplină a trupelor 
ne din teritoriile arabe 
și asigurarea dreptului 
statelor din această zonă la e- 
xistență independentă în condi
țiile păcii și securității.

S-a relevat că România și 
Uniunea Sovietică se pronunță 
consecvent pentru convocarea 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și consi
deră că propunerile cunoscute 
ale statelor socialiste, cuprinse 
în Memorandumul de la Buda
pesta, creează premisele nece
sare pentru trecerea pregătirii 
conferinței pe o temelie prac
tică. Succesul Conferinței, 
neral-europene — la pregătirea, 
organizarea și desfășurarea că
reia trebuie să participe toate 
statele interesate — va contri
bui Ia instaurarea unui climat 
de încredere între țările euro
pene, la crearea condițiilor fa
vorabile pentru examinarea 
problemelor nesoluționate în 
Europa.

Delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii So
cialiste România și U.R.S.S. 
și-au exprimat încrederea că 
vizita delegației sovietice în 
România. încheierea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, schimbul u- 
til, tovărășesc, de păreri, care 
a avut loc, reprezintă o con
tribuție importantă Ia dezvol
tarea continuă a colaborării 
multilaterale româno-sovietice, 
la întărirea unității și coeziunii 
țărilor socialiste.

din In-

amestec

retrage- 
israelie- 
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manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României în U.R.S.S. 

Din partea sovietică — A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., M. A. Suslov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. Rusa
kov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., 
șef de secție 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.

Delegațiile au constatat
satisfacție că Tratatul româno- 
sovietic de prietenie, colabora
re și asistență mutuală din 4 
februarie 1948 a contribuit la 
stabilirea relațiilor de tip nou 
între Roriiânia și Uniunea So
vietică, a jucat un rol impor
tant în afirmarea unei colabo
rări largi, reciproc avantajoase 
între ele.

Continuînd tradițiile de prie
tenie, afirmate în tratatul pre
cedent, noul tratat oglindește 
experiența acumulată în cola
borarea româno-sovietică, rea
lizările celor două țări în con
struirea socialismului și comu
nismului, întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
țările socialiste, precum și 
transformările care au avut loc 
în Europa și în întreaga lume.

In timpul convorbirilor, păr
țile au reafirmat hotărîrea 
a extinde, în continuare, 
conformitate cu principiile 
ter/iaționalismului socialist,
lațiile de colaborare multilate
rală dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S., pe baza 
ajutorului frățesc, avantajului 
reciproc, respectării suverani
tății și independenței naționale, 
egalității în drepturi și neames
tecului reciproc în treburile 
interne.

Delegațiile au exprimat con
vingerea că adincirea colabo
rării prietenești dintre Repu
blica Socialistă România și 
U.R.S.S. corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor 
ambelor țări, sistemului socia
list mondial în ansamblu.

Ambele delegații au subliniat 
că ele acordă o mare însemnă
tate unității și coeziunii țărilor 
socialiste. Ele și-au exprimat 
dorința fermă de a dezvolta 
colaborarea în cadrul Tratatului 
de la Varșovia și de a dezvolta 
prietenia și colaborarea cu ce
lelalte țări socialiste. Părțile au 
remarcat importanța dezvoltă
rii colaborării multilaterale în 
cadrul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, în concordan-

ge-
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grupul trebuia să 
primele cantități de

tare la un interval atît de 
scurt. La alte termocentrale 
a fost nevoie de cel pujin

de la Mintia

Pe șantierul termocentralei
Vă mai aminlifi ? Au tre

cut doar 6 luni de cînd la 
termocentrala de la Mintia 
a intrat in exploatare primul 
grup energetic de 210 M.W. 
— din seria celor patru — 
încununînd o activitate labo
rioasă desfășurată pe parcur
sul a 4 ant. Primii KW au 
început să galopeze pe arte
rele aeriene asigurînd tării 
o nouă sursă de energie și 
putere. Data de 30 noiembrie 
1969 a rămas înscrisă cu li
tere de aur în cronica mare
lui șantier, inaugurînd o pe
rioadă de izbînzl din ce în 
ce mai dense și consistente, 
între timp cantitatea de e- 
nergie produsă de grupul nr. 
1 a depășit impresionanta 
cifră de 500 milioane KW/li. 
Evenimentul a trecut însă 
neobservat căci un altul, mai 
important, captează atenția 
tuturor. De cîteva zile a fost 
conectat la sistemul energe
tic national grupul al ll-lea.

— Recordul este unic în 
analele energeticii românești, 
ne declară ing. Nicolae Bi- 
tir, șeful șantierului energo- 
montaj. Nicăieri la noi două 
grupuri de o asemenea pute
re n-au fost puse în exploa-

Coordonate 
hunedorene

la 30 iunie ac. Colectivul de 
muncă al șantierului s-a an
gajat însă la începutul anu
lui să devanseze acest 
men cu zece 
șit. Succesul 
evidențiat cu 
cu cit a fost
diții dintre cele mai 
în faza finală, cînd 
tea a atins cote de 
tale neobișnuită, cînd se ve
rificau agregatele și se fă
ceau ultimele probe și re
medieri', din matca Mureșu
lui — pină atunci liniștit și

cuminte — a fîșnit apa învol
burată și ucigașă care le a- 
meninfa truda de ani întregi. 
Montorii au coborît în grabă 
de pe schele, și-au părăsit 
locurile de muncă, fiind ne- 
voifi să le ferească de furia 
apelor — să demonteze toa
te motoarele electrice aflate 
sub cota zero deloc puf ine și 
să le pună în siguranță. Au 
consumat pentru această ope
rație două zile. Alte două au 
folosit pentru a le aduce la 
loc după ce apa s-a retras și a 
le repune în funcțiune. După 
patru zile și patru nopți de în
cordare și neodihnă, singura 
lor satisfacție era că totul 
este ca înainte, că apa n-a 
reușit să distrugă nimic. Dar 
timpul irosit a atîrnat mult 
în balanță, căci aici fiecare 
minut este drămuit cu grijă, 
liecare oră trebuie să mar. 
cheze un salt sesizabil pe
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Lucrările unor comisii
ale Marii Adunări Naționale

/VVVVVVVVVVVVVVVX

La Palatul Marii Adunări Na
ționale au avut loc miercuri 
după-amiază lucrările unor co
misii permanente ale Marii A- 
dunări Naționale care au dez
bătut și examinat, în vederea 
avizării, proiecte de legi înscri
se pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni. .

Comisia pentru' agricultură și 
silvicultură, împreună cu Comi
sia juridică au dezbătut Proiec
tul de lege cu privire la orga
nizarea producției și a muncii 
în agricultură.

Comisia economico-financiară 
și comisia pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat au dezbătut Proiectul de 
lege cu privire Ia organizarea 
și funcționarea cooperației de 
consum.

Comisia economico-financiară 
și comisia juridica au luat în 
discuție Proiectul de lege pri
vind răspunderea conducerii 
organizațiilor socialiste pentru 
gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar.
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încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 

a Uniunii Sovietice
fUrmnre din pag. 1)

P.C.R.. răspund aclamațiilor 
mulțimii.

La aeroportul Otopeni urările 
„Trăiască unitatea și colabora
rea țărilor socialiste', „Trăiască 
prietenia frățească, alianța și 
colaborarea multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste!" erau înscrise in 
limbile română și rusă pe mari 
panouri. Moderna aerogara era 
pavoazată cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe frontis
piciul salonului de onoare se 
aflau portretele tovarășilor Ion 
Gheorghe Maurer și A.N. Kosî
ghin.

La aeroport au venit, pentru 
a ura drum bun membrilor de
legației sovietice, tovarășii Paul

Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, precum și Mihai Ma
rinescu și Ion Pătan, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Cornelia Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Vasile Vlad, 
șeful secției relații externe 
a CC. al P.C.R.. Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Se aflau, de asemenea, pe 
platoul de ceremonii oficiale, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, ziariști români șl 
străini.

Erau prezenți A.V. Basov,

ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, care a făcut parte 
din delegația sovietică, precum 
și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în România, membri 
ai ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Un sunet prelung de trompe
tă anunță sosirea pe aeroport a 
coloanei oficiale. Garda militară 
prezintă onorul. Fanfara into
nează imnurile de stat ale Uni
unii Sovietice și Republicii So
cialiste România.

Tovarășul A.N. Kosîghin îm
preună cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer trec în revistă 
garda de onoare.

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice își iau rămas bun de 
la șefii misiunilor diplomatice, 
de la persoanele oficiale româ
ne aflate pe aeroport.

De pe podiumul amenajat pe 
aeroport A. N. Kosîghin rosteș
te un cuvînt de rămas bun.

A răspuns tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și A.N. Kosîghin își string 
călduros mîinile. Președintele 
Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice exprimă încă o 
dată, cu acest prilej, tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer satisfacția 
deosebită pentru rezultatele 
convorbirilor avute cu secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceatișescu. pre
ședintele Consiliului de Stat, cu 
ceilalți conducători ai partidu
lui și statului român, pentru 
rezultatele vizitei.

La ora 11, avionul guverna
mental decolează, îndreptîndu-se 
spre Moscova.

(Agerpres)

SOLII POPORULUI SOVIETIC 
ÎN VIZITĂ PRIN CAPITALĂ

Ieri, ultima zi a vizitei în
treprinse in țara noastră de de
legația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu A.N. Kosîghin, a în
scris în program cunoașterea 
unor realizări urbanistice și 
edilitare ale Capitalei.

Vizita prin metropola tării 
s-a desfășurat sub semnul ace
leiași primiri călduroase care 
1-a însoțit tot timpul pe solii 
poporului sovietic, înalți oaspeți 
ai României socialiste.

In turul de orizont efectuat 
în Capitală, membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice au fost înso
țiți de tovarășii Paul Nicules
cu-Mizil, membru al Comitetu- 
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, precum și de 
Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei miniere și geologiei și 
Ion Cosma, membru al C.C, al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Popular al Munici
piului București.

Se străbat artere principale 
ale orașului, bulevardul avia
torilor, Calea Victoriei, bule
vardul Republicii, punctul ter
minus fiind cartierul Titan.

Cartierul Titan acest veritabil 
craș-satelit al Bucureștilor, ca
re numără în prezent peste 
120 000 de locuitori, respiră 
o atmosferă tonifiantă, de op
timism și încredere, degajă o 
puternică notă de prospețime 
și inedit. Impunătoarele blocuri 
de locuințe însumează aici pes
te 40 000 de apartamente, armo- 
»»os dispuse în spațiu și con
cepute într-o manieră moder
nă. Oaspeții privesc cu admi
rație această desfășurare pa
noramică de clădiri și spatii 
verzi, do bulevarde, magistrale 
ți alei pierdute printre blocuri 
și înecate în vegetație și flori, 
mulțimea ce umple trotuarele, 
mulțimea care aclamă de la 
balcoane și le răspund cu bucu
rie.

La complexul alimentar djn 
apropierea blocului denumit în 
cartier „Potcoava" se face un 
scurt popas. Cetățenii, aflînd 
Re sosirea în cartierul lor a 
distinșilor oaspeți sovietici, se 
adunaseră în mare număr să-i 
Sntîmpine. Din mijlocul lor se 
desprind cîteva fete și oferă 
tovarășului Kosîghin și celorlalți

oaspeți buchete de garoafe 
roșii. Este o atmosferă vibrantă. 
Se aud urale și ovații pentru 
întărirea prieteniei dintre po
poarele român și sovietic.

In fata unei sugestive ma
chete, mijlocul în măsură să 
dea o imagine clară vizitatoru
lui asupra sistemului de funcțio
nalitate al cartierului, asupra 
întinderii și încadrării lui în 
perimetrul Bucureștilor, oaspe
ții primesc explicații din par
tea arhitectului șef al Capitalei, 
Tiberiu Ricci. Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
se interesează de gradul de con
fort al apartamentelor, cere 
explicații privind sistemul de 
alimentare cu apă și căldură 
a locuințelor. în final are cu
vinte de apreciere la adresa 
eforturilor depuse de edilii Ca
pitalei pentru a crea condiții 
tot mai bune de viată .cetățe
nilor ; oaspeților li se relevă 
faptul că locuitorii modernului 
cartier Titan sînt, în cea mai 
mare parte, muncitori, tehni
cieni și ingineri, care lucrează 
în uzinele și întreprinderile din 
apropiere. Cartierul Titan» re
prezintă, cum se știe, și o pu
ternică zonă industrială a Capi
talei. Aici se află, alături de 
uzine mai vechi, cu tradiție, o 
serie de unități noi, printre ca
re cea mai modernă fabrică de 
ma.șini-unelte și agregate din 
țară „F.M.U.A.B.", o fabrică de 
cabluri șl materiale electroizo- 
lanle, o întreprindere de con
strucții metalice și aparataj, o 
fabrică de medicamente, alta 
de pline, o mare termocentrală.

Din explicațiile date de re
prezentanții municipalității șl 
de arhitectul șef al Capitalei, 
distinșii oaspeți iau cunoștință 
de faptul că noul cartier se a- 
flă în plin proces de dezvol
tare și că, în final, el urmează 
să încorporeze un număr de 15 
complexe rezidențiale, numă- 
rînd peste 70 000 de apartamen
te. Oaspeții dau o apreciere 
pozitivă concepției arhitectoni
ce a cartierului, soluțiilor este
tice adoptate în construcție șl 
subliniază ca deosebit de im
portant faptul că acest cartier 
de locuințe a apărut și se dez
voltă în apropierea unor mari 
unități industriale.

Dorind să cunoască și unele 
aspecte ale aprovizionării, popu
lației din cartier, oaspeții vizi
tează un complex alimentar.

Prima unitate comercială vi
zitată este un magazin de le

gume și fructe. Mărfurile — 
legume de sezon cum sint roșii
le, ardeiul, varza, cartofii, mor
covii — sînt frumos etalate și 
fac o plăcută impresie oaspeți
lor. Premierul Kosighin și cei
lalți membri ai delegației so
vietice cer detalii asupra siste
mului de aprovizionare, asupra 
nivelului desfacerii și găsesc 
foarte convenabile prețurile 
produselor. Tovarășul M. A. Sus
lov, îneîntat de abundența și 
calitatea mărfurilor, cere să i 
se- cîntărească un kg. de ceapă 
proaspătă. Vînzătorii, cântăresc 
marfa și o oferă oaspetelui în 
dar. Șeful delegației sovietice 
se întreține cu personalul ma
gazinului. La unitatea alăturată, 
un magazin „Alimentara" cu 
autoservire, oaspeții găsesc a- 
ceeași abundență de mărfuri și 
bună rînduială. în discuțiile 
avute cu responsabilul unității, 
tovarășul Kosîghin, alți membri 
ai delegației, se interesează de 
metodele folosite în activitatea 
de deservire a cumpărătorilor, 
precum și de cîștigurile reali
zate de lucrătorii din comerț. 
La ieșirea din magazin, oaspe
ții sînt din nou întîmpinați cu 
aplauze și urale. Premierul 
Kosîghin se oprește, strînge 
mîna mai multor cetățeni și se 
întreține amical cu aceștia.

— Aveți un oraș modern, fru
mos, e plăcut să -trăiești aici, 
spune tovarășul Kosîghin.

Cetățenii întăresc prin răs
punsuri aprobative elogiile adu
se cartierului lor.

Dialogul se extinde apoi asu
pra scopului vizitei în Româ
nia a delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice. Tovarășul Kosîghin pre
cizează că vizita pe care a fă
cut-o în țara noastră s-a con
cretizat în rezultate fructuoase.

— Știți, desigur, se adresea
ză premierul cetățenilor, că 
între cele două țări ale noastre 
a fost semnat ieri un foarte im
portant document — Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală. Tot ieri am 
avut convorbiri foarte rodnice 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu. îmi exprim convingerea că 
a-tît documentul, cît și schimbul 
de păreri pe care l-am realizat, 
vor contribui la adîncirea și 
dezvoltarea continuă a priete
niei româno-sovietice.

Aceste declarații ale condu
cătorului delegației sovietice 
au fost primite cu căldură de 
cei prezenți.

încă un pas și se ajunge în

bulevardul Constantin Brâncuși, 
a cărui latură dinspre miazăzi 
este în plin șantier. Oaspeții se 
opresc in lața blocului denu. 
mit in scriptele constructo
rilor T. 1. Este o clădire pe 
cît de masivă — însumează nu. 
mai puțin de 170 de aparta
mente — pe a-tît de suplă. în 
exterior se execută lucrări de 
finisaj și oaspeții au posibilita
tea să cunoască, în acțiune, un 
tip nou de utilaj — schelă și 
macara în același timp — cu 
care sînt dotate întreprinderile 
noastre de construcții: Munci
torii se opresc din lucru cîteva 
minute și fac o frumoasă pri
mire solilor poporului sovietic. 
Se vizitează apoi cîteva din.
viitoarele locuințe, apartamente 
cu 3 și 4 camere ce așteaptă 
să fie predate beneficiarului. 
Au loc și aici discuții. Tema i 
gradul de confort al apartamen
telor, metodele și ritmul con
strucțiilor. Directorul întreprin
derii de construcții nr. 2, în- 
teprindere oare execută Un ma
re volum de lucrări în acest
cartier, ing. Constantin Popa, 
subliniază în răspunsurile sale 
preocuparea permanentă a o n- 
structorilor pentru găsirea și 
aplicarea unor soluții ’ constr ic-
tive cît mai economice, p in
tru sporirea gradului de confort 
al apartamentelor.

Se străbat din nou străzile 
Capitalei. Pe trotuare — ace
eași mulțime prietenoasă, ace
eași atmosferă însuflețită. Mii 
de bucureșteni salută cu căl
dură pe oaspeți, flutură stegule- 
țe. în Piața Universității coloa
na de mașini descrie o buclă 
înconjurînd de aproape șantie
rul Teatrului Național și al ho
telului .Intercontinental", maies
tuoase edificii ale Capitalei, a- 
flate într-un stadiu avansat de 
construcție.

Ieri. în ultima zi a vizitei pe 
care a întreprins-o în tara 
noastră, la invitația Comitetu
lui Central al partidului și a gu
vernului român, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice a realizat în
cartierul Titan, pe străzile ora
șului, printre cetățenii Bucureș
tilor un contact nemijlocit di
rect cu realitățile dinamice ale 
Capitalei României socialiste, 
de altfel realități ale tării în
tregi. Un mijloc mai mult de 
cunoaștere, de stimă și res
pect reciproc.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

INDUSTRIA UȘOARĂ
("Urmare din pag. 1)

In cele 250 de întreprinderi 
de industrie ușoară, repartizate 
pe întreg teritoriul țării, in 
care lucrează peste 350 000 sa- 
lariați se obține circa 14 la 
Sută din valoarea producției 
globale industriale, contribuind 
cu circa 21 la sută la totalul 
livrărilor către fondul pieții, 
cu peste 9 la sută la volumul 
total al exportului, furnizind 
peste 16 la sută din volumul 
acumulărilor.

Producția industriei ușoare, 
care prezintă o varietate mare 
de sortimente, în continuă 
schimbare, in funcție de sex, 
vîrstă, modă și altele, precum 
și de noile materii prime și 
tehnologii care apar, este des
tinată unui număr mare de 
beneficiari, atît pentru consu
mul individual, cit și pentru 
consumul productiv și export.

Producția globală care se va 
realiza in anul 1970 reprezintă 
fată de anul 1950 o creștere de 
7,3 ori și corespunde unui ritm 
mediu anual de creștere de 
circa 11 la sută. In numai 7 
săptămini din acest an se rea
lizează întreaga producție din 
1950. Analiza dinamicii produc
ției anului 1970 față de 1950 
argumentează orientările avute 
de industria ușoară în această 
perioadă ; s-a urmărit ca la 
creșterea cantitativă a produc
ției să corespundă și o sporire 
a eficienței economice.

Elocventă este și realizarea 
prevederilor planului cincinal. 
Față de sarcinile inițiale în

perioada 1966—1970 se va rea
liza un volum de producție su
plimentară de circa 12 miliar
de lei, depășindu-se ritmul de 
creștere cu circa 1,5 la sută 
anual. De asemenea, la prin
cipalele poziții fizice se vor 
realiza, peste cele preconizate 
inițial, următoarele cantități : 
129 milioane m.p. țesături, 21 
milioane bucăți de tricotaje, 
peste 4 miliarde lei confecții 
textile, 16.5 milioane perechi 
încălțăminte, 407 milioane bu
căți de articole din sticlărie și 
multe altele.

Paralel cu creșterea cantita
tivă a producției, o atenție deo
sebită a fost acordată și diver
sificării gamei de sortimente. 
Dacă în anul 1950 se produceau 
9 000 sortimente, în prezent se 
fabrică circa 75 000 de articole, 
modele, contexturi și poziții 
coloristice. Mai mult, din sorti
mentele destinate fondului pie
ții, în fiecare an se reînnoiesc 
jumătate.

Creșterea cantitativă a pro
ducției industriei ușoare, cît 
și diversificarea gamei sorti
mentale au avut o influență ho- 
tăritoare asupra dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării în an
samblu. Astfel, an de an a spo
rit contribuția ramurei la apro
vizionarea populației cu produ
se industriale de larg consum, 
la aprovizionarea celorlalte ra
muri ale economiei naționale 
cu articole tehnice, precum și 
la activizarea balanței de plăți 
externe.

Credem că este suficient de 
elocvent faptul că producția

articolelor tehnice din cauciuc 
— de care beneficiază o mul
țime de sectoare ale economiei 
naționale — crește in anul 1969 
comparativ cu 1950 de peste 21 
de ori.

Industriei ușoare îi revin sar
cini sporite pentru anii 1971— 
1975 producția sa urmind a 
crește — după cum prevăd 
Directivele Congresului al X-lea 
al P.C.R. ou 40—45 la sută. Se 
va realiza un volum sporit de 
țesături, tricotaje, încălțămin
te, într-o gamă largă de sorti
mente și de calitate superioară, 
se va dezvolta substanțial fabri
cația de articole de menaj din 
sticlă, porțelan, faianță și de 
bunuri metalice de uz casnic, 
pentru a corespunde deplin ne
voilor și exigențelor populației. 
Pentru a valorifica mai bine 
resursele de materii prime se 
va extinde tot mai mult folosi
rea fibrelor chimice și a în
locuitorilor pieilor naturale. 
Dacă în anul 1970 ponderea fi
brelor chimice în totalul consu
mului de fibre textile reprezintă 
37 la sută, se prevede ca ea să 
crească la peste 47 la sută în 
anul 1975. De asemenea, în in
dustria de pielărie, prezența în
locuitorilor de piele naturală, 
la nivelul anului 1975. se va 
constata la circa o cincime din 
totalul consumului.

Măsuri importante sînt pre
văzute și pe linia ridicării ni
velului tehnic. Acest lucru va 
fi posibil, în primul rînd, ca 
urmare a importantelor fonduri 
de investiții ce vor fi alocate

industriei ușoare,, din care 
bună parte vor fi dirijate spre 
modernizarea, dezvoltarea și 
reutilarea întreprinderilor exis
tente. Totodată, capacități noi 
de producție vor I; construite 
în sectoarele producătoare de 
sticlă, faianță, porțelan, mase 
plastice și altele, adică în ace
lea în care în prezent există 
unele1 rămîneri în urmă față de 
cererea de consum. Perspective 
importante sînt prevăzute și 
pentru alte sectoare de activi
tate. Astfel, și în viitorul cin
cinal va crește în continuare 
producția de utilaje tehnolo
gice specifice industriei ușoare, 
cea a mărfurilor solicitate la 
export și a articolelor tehnice 
destinate altor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Pentru atingerea acestor o- 
biective, atenția noastră se 
va concentra și pe mai departe 
asupra cercetării științifice cu 
caracter aplicativ, în institute
le noastre de cercetări și în 
laboratoarele uzinale, asupra 
mai bunei organizări a produc
ției și a muncii, prin utiliza
rea ultimelor cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Sîntem con
vinși că aceste sarcini vor fi 
îndeplinite și depășite prin mo
bilizarea deplină a potențelor 
creatoare a tuturor lucrători
lor industriei ușoare, adueîn- 
du-se astfel contribuția la în
făptuirea marelui program sta
bilit de Congresul al X-lea al 
P.C.R. — etapă a deplinei edi
ficări a socialismului în Româ
nia.

Pe șantierul termocentralei
de la Mintia

(Urmare din pag. 1)

graficele de execuție. Deși 
și-au văzul angajamentul pe
riclitat, montorii n-au dis
perat. S-au apucat cu și mai 
multă îndîrjire de lucru, ho- 
tăriți să recupereze timpul 
furai de ape.

— De la inundații încoace 
ne mărturisește inginerul 
Traian Gaură, șef de lucrări 
la turbina nr. 2 nu mai acți
onăm după program. Stăm pe 
șantier atît cît e nevoie : 12 
chiar 14 ore pe zi. Nu lip
sim nici duminica. Dacă înce
pem o lucrare n-o părăsim 
pină la terminare, La unele 
puncte, care oferă condiții, 
am organizat lucrul pe două 
schimburi. Nici nu concepem 
să nu ne onorăm angajamen
tul.

Cuvintele acestea ni le 
spunea la cîteva zile după 
calamitate. Ele s-au adeve

rit pe deplin. Toate lucrările 
cu scadență au fost executa
te. La începutul lunii iunie 
s-a realizat cuplarea la rețea 
a grupului, producindu-se 
primele cantități de energie.

In zilele următoare eveni
mentele se vor precipi
ta. Se va desfășura pro
ba de funcționare la 
puterea nominală de 210 
MW, utilizindu-se drept com
bustibil gazul metan, act ca
re consfințește ajungerea la 
maturitate deplină a grupu
lui. La scurt interval gazul 
va fi înlocuit definitiv cu 
cărbune. O zi de retușuri, de 
eventuale rectificări și în 
curînd se va încheia încă o 
etapă glorioasă din construc
ția termocentralei: va înce
pe proba complexă, ultima, 
cu o durată de 72 de ore, de 
predare a instalației către 
beneficiar.
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„Egiptenii și mexicanii de azi sînt frați". Afirmația 

aparține cunoscutului antropolog și navigator Thor Heyer
dahl. Pentru a-și susține teza în lumea oamenilor de știință 
Heyerdahl a trebuit să reconstituie drumul navigatorilor 
egipteni spre Lumea Nouă, cu aceleași mijloace pe care 
le-au avut acum cîteva mii de ani supușii zeului Ra.

La 15 mai a.c., o navă din tije de papirus părăsea — 
într-o a doua încercare — țărmul portului marocan Safi. 
Era Ra-II, ambarcațiunea construită după desenele rupestre 
egiptene, o semilună din papirus cu care vechii egipteni 
ar fi înfruntat talazurile oceanului, atingind înaintea lui 
Columb. coastele continentului american.

Folclorist și antropolog, Thor Heyerdahl și-a consacrat 
mare parte din viața sa studiului culturii materiale și spi
rituale a indienilor, urmașii celor pe care i-a întîlnit Co
lumb la sosirea sa în Lumea Nouă. Piramidele din Mexic, 
ambarcațiunile de papirus cu care pescuiesc indienii pe 
Iacul Titicaca, obiectele și monedele descoperite pe conti
nentul american, datînd din epoca de apogeu a civilizației 
feniciene, iată doar cîteva din elementele cari- au stat la 
baza recunoașterii originii egiptene a indienilor

După ce traversase pe o plută Oceanul Pacific, pornind 
din Peru spre insulele polineziene (călătorie relatată in 
„Kon-Tiki"), pentru a demonstra originea sud-americană a

RA-II

polinezienilor, după ce studiase amănunțit cultura și fauna 
relictă din Insula Paștelui (relatată în „Aku-Aku"), Heyer
dahl a încercat, în vara anului trecut să traverseze Oceanul 
Atlantic de la Safi spre Antile — in direcția curentului 
spre vest — pentru a ajunge la Yukatan cu o ambarcațiune 
de papirus construită în preajma piramidei lui Keops. Nava 
care urma să transporte cei șapte oameni ai echipajului în 
Mexic fusese construită de pescarii din Ciad, iar papirusul 
— o plantă din familia cyperaceelor — fusese adus din 
Etiopia, singura țară din Africa unde se mai păstrează a- 
ceastă trestie, folosită de anticii egipteni la ambarcațiunile 
cu care navigau pe Nil. După ce parcursese 4 480 km pe 
ocean, în iulie 1969, la 960 km est de Barbados, nava s-a 
scufundat iar echipajul a fost îmbarcat pe un vapor sosit 
în ajutor.

Expediția nu a eșuat complet, (lemonstrînd că această 
călătorie ar fi putut fi realizată, cu mii de ani în urmă, 
cu ambarcațiuni din papirus solid construite. La construirea 
noii nave care purta același nume cu prima — Ra. numele 
zeului soarelui la vechii egipteni — s-au evitat greșelile de 
construcție care au dus la eșuarea precedentei expediții. 
Cete 13 tone de tije de papirus, fiecare tijă avînd 5 ni lun
gime, au fost gudronate la capete, greutatea navei la tri- 
bord și babord a fost echilibrată, cu rame mai rezistente 
(în prima expediție ramele se rupseseră foarte repede), iar 
lungimea ei a fost redusă la 12 m, față de 15 cit avusese 
Ka-I. Utilată cu instalație radio, echipament de scufundare, 
și aparatură de filmat. Ra-II a fost încărcată cu aceeași 
hrană pe care au putut-o avea acum cîteva mii de ani na
vigatorii egipteni : pește uscat ouă, legume uscate, făină. 
Cei opt membri ai echipajului, împreună cu mascota primei 
expediții — maimuța Safi — au pornit din același port ma
rocan pe același itinerar cu prima expediție Ra, Safi—An
tile—Yukatan. Litptîndu-se și de data aceasta cu talazurile 
uriașe, amenințătoare, ale oceanului, Ra-II înaintează cu o 
viteză scăzută, 70 mile pe zi, spre insulele Barbados.

Navigînd sub pavilion O.N.U„ mica ambarcațiune de 
papirus, la bordul căreia se află un echipaj format din 
oameni de pe diferite continente, reconstituie acum, în epo
ca submarinelor nucleare și a cargourilor-gigant, drumul 
egiptenilor spre continentul american. Și, după cum spune 
Thor 
lumii 
mim, 
ferite
au putut să comunice, trecînd peste mari distanțe, în zilele 
noastre contactul lor este mai direct".

Heyerdahl, Ra-II mai are un țel: „Să demonstrăm 
întregi că dorința de a atinge un nobil obiectiv co- 
poate și trebuie să apropie oamenii veniți de pe di-, 
continente. Și, dacă în urmă cu mii de ani, oamenii

Eterica VRÎNCEANU
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UN RECORD REMARCABIL:
133 tone de cărbune pe post

Zî de zi minerii sovietici 
obțin noi succese de presti
giu confirmind și consolidînd 
locul de frunte pe care îl 
deține Uniunea Sovietică în
tre țările cu un minerit puter
nic dezvoltat. Aplicarea în 
producție a științei și tehnicii 
celei mai avansate, organiza
rea superioară a muncii și 
Înalta calificare profesională 
a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor fac ca durata de 
existență a unor recorduri și 
realizări să fie scurtă, aces
tea fiind depășite neîncetat de 
altele mai recente.

Se remarcă noul record de 
productivitate a muncii în
tr-un abataj cu mecanizare 
complexă, în care s-au obți
nut 133 tone cărbune pe post 
sau 3 330 tone/zi întrecind 
toate realizările precedente. 
Eecbrdu! s-a stabilit la mina 
nr. 3 „Darievskaia", în aba
tajul nr. 7 est cu o lungime 
de 125 metri, exploatînd un 
strat de antracit cu grosimea 
de 1,25—1,30 m și cu înclinarea 
de 13—14°. In acoperișul di
rect al stratului se găseau 
șisturi grezoase-argiioase cu 
tărie medie, iar in culcuș șis
turi grezoase-argiioase tre
cînd în gresie. Abatajul era 
dotat cu combina cu fîșie 
îngustă 2 K—52 lucrînd în 
suveică pe rama transportoru
lui cu raclete tip S.P.M.—87 și 
avînd susținerea mecanizată 
de tipul M—87 D. Cărbunele 
din abataj era transportat pe 
galeria de bază pină la punc
tul de încărcare în vagonete 
cu ajutorul unei linii automa
tizate de transportoare cu ra
clele.

Operațiile în front s-au des
fășurat conform ptanogramei 
din schița 1 în care noțațiile 
au următoarele semnificații: 
1 — revizia și reparația utila
jelor ; 2 — extragerea cărbu
nelui" cu combina și deplasa
rea susținerii mecanizate; 3
— împingerea lingă front a 
transportorului cu raclete și 
curățirea vetrei; 4 — perfo
rarea găurilor în nișa supe
rioară ; 5 — împușcarea gău
rilor în nișa superioară ; 6 — 
extragerea cărbunelui din ni
șa superioară.

Planograma prevedea extra
gerea zilnică a 20 de fîșii pe 
toată lungimea abatajului, 
conducind ia realizarea unei 
înaintări a frontului de 12,2 
m pe zi, ceea ce reprezintă o 
producție de 103 225 tone în 
31 zile lucrătoare. Lucrările 
în abataj s-au organizat pe 
4 schimburi a cile 6 ore, lu- 
indu-se unele măsuri pentru 
sporirea productivității mun
cii. Astfel, operația grea și pu
țin productivă de încărcare 
manuală a cărbunelui după 
combină a fost mecanizată cu 
ajutorul unor lame incărcătoa- 
re fixate pe transportorul cu 
raclete din abataj, iar ajuto
rul mecanicului combinei care 
urmărea cablul de alimentare 
cu energie a combinei, a fost 
substituit printr-un dispozi
tiv special. De asemenea, nișa 
din partea inferioară a frontu
lui de abataj a fost executată 
în prealabil pe toată lungimea 
cîmpului de extragere. Unele 
operații, cum ar fi scurtarea 
transportorului din galeria de 
bază și repararea preventivă 
a utilajelor din front, se efec
tuau duminica. Aceste măsuri 
au permis reducerea număru
lui muncitorilor din abataj șt 
amplasarea lor de-a lungul 
frontului așa cum se arată în 
schița II în care reperele re. 
prezintă : 1 — mecanicul de
la combină ; 2—3 — muncitori 
la deplasarea secțiilor susți
nerii mecanizate și grirățlrea 
vetrei între secții; 4 — mun
citor execulînd nișa superi
oară (prin perforare-pușca- 
re); 5 — operator dirijînd
lucrul transportoarelor cu ra
clete și al stafiei de pompa
re a uleiului; 6 — muncitor 
la ridicarea stivelor de deasu
pra galeriei de transport.

Organizarea muncii în fie
care schimb a lost următoa
rea : în primele 30 de minute 
ale schimbului se proceda la 
revizia preventivă și repara
rea curentă a mașinilor, me
canismelor și susținerii me
canizate din abataj, după care 
se trecea la extragerea cărbu. 
nelui. După tăierea fiecărei

fișii și deplasarea susținerii 
mecanizate, transportorul era 
împins împreună cu combina 
Ungă front, deodată pe toată 
lungimea sa, reluîndu-se apoi 
tăierea unei alte Ușii și ciclul 
era repetat.

Această organizare a mun
cii, disciplina în muncă și 
eforturile unite ale muncitori
lor, tehnicienilor și ingineri
lor, au permis să se demons
treze încă o dată practic ce 
înseamnă largile posibilități 
pe care le oferă o tehnică și 
tehnologie avansată, organi
zarea pe baze științifice a 
muncii, ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor și 
un colectiv bine sudat.

Inq. Al. POPESCU

Planograms organizării lu
crărilor în abatajul nr. 7 est 
(este reprezentat numai un 
schimb).

SEMM CONVEUTOHALE ■
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Schema amplasării utilajelor și repartizării muncitorilor 
în abatajul nr. 7 est (vedere în plan).

a) transportoare cu raclete
b) susținere mecanizată
c) combină
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Pe marginea Pro
iectului de lege 
privind gospodă
rirea mijloacelor 

materiale 
și bănești

La Centrala cărbunelui Pe
troșani a avut loc, recent, 
prelucrarea Proiectului de le
ge privind răspunderea con
ducătorilor organizațiilor so
cialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bă
nești, organizarea și funcțio
narea controlului financiar. 
La prelucrare au participat 
salariați din serviciile de 
control financiar intern, con
tabilitate. financiar, organi
zarea muncii, planificare, 
Juridic și altele. In cadrul 
discuțiilor pe marginea pro
iectului de lege s-au făcut 
propuneri privind măsurile 
ce trebuie luate pentru întă
rirea serviciilor de 
financiar intern 
dre tehnice de 
tate, pentru 
nor criterii 
te privind perioada de veri
ficare a unor unități, deli
mitarea mai precisă a unor 
atribuțiuni în vederea elimi
nării paralelismelor în mun
ca de control.

control 
cu ca- 
speciali- 

stabilirea u- 
mai diferenția-

ȘAH Etapa
judefeană

la Petroșani
Simbătă și duminică, la Casa de cultură 

din Petroșani s-a desfășurat etapa județeană 
— sferturi de finală •— a campionatului in
dividual feminin de șah. La întreceri au 
fost prezente concurente din Hunedoara, 
Hațeg și municipiul Petroșani. Numărul 
redus de participante a făcut ca fiecare să 
s_e întîlnească cu fiecare tur-retur. In urma 
rezultatelor înregistrate, primul loc a revenit 
reprezentantei Hunedoarei, Alice Tirpescu, 
care a totalizat 5 puncte. Pe locul II s-a 
situat Elena Șeprodi de la Jiul Petrila (4 
puncte), iar locul III a fost ocupat de Maria 
Horenga de la Sănătatea Păclișa (3 puncte).

Staicu BĂLOI

Ieri, în divizia națională A la fotbal
*

Clasamentul

K

1. Rapid
2. U.T.A.

27
26

13
16

9
3

5
7

37—26
42—34

35
35

3. Steaua 26 13 5 8 52—30 31
4. Dinamo București 26 13 3 10 47—35■ 29
5. Jiul 27 12 4 11 33—32 28
6. „U" Craiova 26 11 6 9 33—33 28
7. Dinamo Bacău 26 9 10 7 34—35 28
8. Farul 26 11 5 10 37—36 27
9. F. C. Argeș 26 10 6 10 44—38 26

10. „U“ Cluj 29 8 10 11 36—37 26
11. Steagul roșu 26 10 6 10 32—34 26
12. C.F.R. 26 9 6 11 24—34 24
13. Petrolul 26 8 7 11 26—32 23
14. Politehnica 26 10 2 14 33—34 22

15. Crișul 26 8 5 13 32—42 21
16. A. S. Armata 27 3 7 17 18—48 13

„Cupa Preparatorul
Zilele trecute, au început în

trecerile echipelor de fotbal 
ale preparațiilor de cărbune 
din Valea Jiului (sportivi nele
gitimați) dotate cu tradiționala 
„Cupă a Preparatorului". Con
form regulamentului, meciurile 
se dispută tur-retur apoi sistem 
eliminatoriu. In primele două 
jocuri, echipa preparatorilor de 
la Coroești a dispus cu scorul 
de 3—0 de omonima sa de la 
Lupeni, eliminînd-o din compe
tiție. In continuare, preparato
rii de la Coroești s-au întîlnit

cu colegii lor de la Petrila. Au 
învins primii cu 1—0 după un 
meci echilibrat. Golul a fost 
înscris de Nicolae Cojocaru în 
minutul 75 al întîlnirii. Retu
rul acestei partide va avea loc 
duminică, 12 iulie a.c. Tot du-

minică, la Petrila, se vor con
suma întrecerile finale și la 
volei, tir și jocuri distractive, 
du.pă care se va înmîna „Cupa 
Preparatorul" formației cu cele 
mai bune rezultate.

Aurel SLĂBII

r

CONTUL 2000
Rezultate 
tehnice

Farul — „U" Cluj 
Dinamo Bacău — Petrolul 
Steăua — „U“ Craiova 
C.F.R. — Steagul roșu 
Dinamo Buc — F.C. Argeș 
Politehnica — Jiul
A.S. Armata — U.T.A. 
Crișul — Rapid

Etapa viitoare
Steagul roșu — A.S.A.
Jiul — Farul
„U“ Cluj — Dinamo Bacău 
Rapid — Dinamo București 
Politehnica — Crișul 
F. C. Argeș — Steaua 
Petrolul — „U" Craiova 
U.T.A. — C.F.R.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres au 

fost extrase din urnă următoa
rele numere :

Extragerea I : 24 28 15 3 
18 45.

Fond de premii : 272 398 lei.
Extragerea a II-a : 8 26 16 1 

17 21 10 40.
Fond de premii : 240 284 lei.

Potrivit datelor centralizate 
Ia Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, la 8 iulie, valoarea

totală a depunerilor din în
treaga țară in contul C.E.C. 
2 000 depășea 76 milioane lei.

TV
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17,30

Noi zone calamitate
în județul Dolj

în cursul nopții de marți spre 
miercuri, în județul Dolj au 
căzut ploi torențiale, în nume
roase localități înregistrîndu- 
se 40—120 litri pe metru pătrat. 
Ce urmare, apele unor pîrîuri 
au depășit cotele de inundații, 
afectînd obiective 
terenuri agricole și 
comune.

Terasamentul căii 
Tîmna și Prunișor, 
mc de 300 m a fost spălat de 
apele pîrîului Hușnița, care au 
Inundat complet stația C.F.R. 
Tîmna, scotînd din funcțiune 
instalația de centralizare elec- 
trodinamică, precum și linia 
de contact pentru circulația 
locomotivelor electrice.

în comuna Ostroveni sint 
Inundate 42 de locuințe, 10 din
tre ele fiind complet distruse. 
Tot aici se află sub apă 2 090

industriale,
peste 30 de

ferate între 
pe o lungi

porumb, 
finețe. 

La Celaru sint inundate casele 
a 200 familii, la Leu — 106
case, la Daneț — 50, la Brabo- 
va — 40, la Terpezița și Breas
la _ cile 18. în întregul județ 
au fost inundate culturile pe 
mai mult de 5 300 ha. De ase
menea, timp de aproape șase 
ore, Întreprinderea de prefabri
cate din beton Craiova și-a 
trerupt activitatea.

în zonele calamitate se 
crează cu energie pentru 
varea bunurilor materiale și în
lăturarea grabnică a pagubelor 
provocate de noile inundații.

în multe locuri se continuă 
lupta cu furia dezlănțuită a ape
lor care pe unele porțiuni au 
încă un nivel ridicat.

ha cultivate cu grîu, 
legume, vie, pășuni și

în-

)u- 
sal-

(Agerpres)

18,00
18,20

18,45
19,15
19,20

19.30
20,00

20,30

21,00

21,30

22,00

22,30
22,45
23.00

și frumoa- 
de limbă 

română.

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. E- 
misiune în limba ma
ghiară.
La volan.
Mult e dulce 
să. Emisiune 
și literatură
Cadran internațional. 
Anunțuri — publicitate. 
„1001 de seri", 
siune pentru cei 
Telejurnalul de 
Film serial : 
prieteni" (III).
Gintă fanfara. Emisiune 
realizată cu ocazia îm
plinirii a 150 de ani de 
la înființarea primelor 
fanfare din România.
Teatru scurt : „Cea mai 
tare" de August Strind
berg.
Enare humanum est? 
— anchetă pentru tine
ret.
Rapsodia Română. Ba
lada ilfoveană — mon
taj muzical-corografic. 
Poșta Tv.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Emi- 
mici. 
seară. 
„Trei

k

De îndată ce ai intrat în 
Vulcan, privirii i se înfățișează 
panorama unui oraș modern. 
Arhitectura îndrăzneață a 
clădirilor te face să uiți pen
tru moment clipele triste prin 
care a trecut această străveche 
așezare a minerilor în urmă 
cu citeva zeci de ani.

Ne abatem pașii de pe ar
tera principală, luînd-o pe o 
stradă care, pînă mai ieri te 
„înghițea" în noroiul zilelor 
ploioase Astăzi o panglică de 
beton proaspăt turnat te poar
tă spre cea mai tînără fabrică 
din Valea Jiului, Fabrica de 
stilpi hidraulici.

Încă de la intrare întilnim 
multă ordine și curățenie. In 
fața secției de mecanică, un 
lot de stîlpi hidraulici, proas
păt vopsiți, așteaptă primul 
contact cu bolțile abatajelor. 
In hala în care strungurile se 
întrec în creșterea turațiilor 
iar frezele își mișcă sacadat 
port-cuțitele îl întâlnim pe 
maistrul Mihai Gudasz. „Avem 
o fabrică tînără și un colec
tiv foarte tînăr — ne spune 
dînsul. Pînă și în pieptul in
ginerului Sofronie Sîrbu. șeful 
fabricii bate o inimă tînără. 
Inginerul loan Crețu este și 
el tînăr. La fel maiștrii din 
uzină".

Pornim prin halele fabricii. 
La strungărie, la lăcătușerie, 
la montaj, peste tot oameni

de pe fețele cărora lipsesc cu
tele pe care le imprimă scur
gerea anilor. Mulți dintre ei, 
în urmă cu doi sau trei ani 
se aflau încă pe băncile școli
lor profesionale.

însoțiți de secretarul orga
nizației U.T.C. pe uzină, 
Gheorghe Cîmpeanu, trecem

este recomandat de însoțitor i 
Constantin Dascălu, 25 de ani, 
strungar fruntaș, cu frecven
te depășiri de plan. Recent a 
fost primit în rîndurile mem
brilor P.C.R. Trecem in sec
ția alăturată. Lăcătuși, cu 
mînecile salopetelor suflecate, 
repară stîlpi hidraulici. 11

Tramvai
Anul acesta începe la Kiev 

construirea unei linii de 
tramvai pe care vagoanele 
vor putea circula cu viteza 
unui tren de metrou. Traseul, 
lung de 9 km, va lega unul 
din noile raioane ale orașului 
de centrul său.

Pe tot parcursul, linia de

LOUIS 
DE 

FUNES

INIMI TINERE
intr-o

FABRICĂ TÎNĂRĂ

pe Za trei din tinerii care 
contribuie din plin la ob
ținerea succeselor fabricii. Ne 
oprim în fața unui strung 
construit la noi în țară după 
ultimele cerințe ale tehnicii. 
In „fălcile", universalului stă 
prins un piston pentru stîlpi 
feromatici. Se ridică o ma
netă, se apasă pe un buton 
și zgomotul angrenajului acțio
nat de curentul 380 V se 
oprește. Un tînăr de o statură 
mijlocie, cu ochi ageri, ne

rugăm pe Gheorghe 
să ne spună citeva 
despre el, despre 
lui de viitor.

— Am 23 de ani — ne măr
turisește utecistul Giurcă. Am 
învățat meserie la Grupul 
școlar minier Lupeni. La în
ceput am lucrat la Petroșani, 
la uzină, iar cînd s-a deschis 
această fabrică, am venit aici. 
Sint și elev la liceul seral. 
Aș dori să urmez o facultate.

La numai cîțiva pași de

Giurcă 
cuvinte 

planurile

Mașini 
gigant

niPrintre imaginile pe care 
le-am format în decursul tim
pului despre diferite mașini 
uriașe se află și aceea a exca
vatoarelor pășitoare, din care 
primul a apărut cu numai două 
decenii în urmă și avea dimen
siunile unui bloc cu multe 
etaje. Vă puteți imagina cit de 
mic este acest excavator cu 
cupa de .14 m3 (!) și săgeata de 
65 m (!) față de noul excava
tor pășitor uriaș care va fi rea
lizat de uzinele „Uralmaș" 
(U.R.S.S.) și care va avea cupa 
de 80 m3 (!!) și săgeata de 
100 m (!!).

De generații întregi oame
nii fac eforturi să descopere 
mijloace de a-și curăța și 
întreține dinții. Vechii egip
teni și greci au descoperit că 
iedera — planta sfîntă a zeu
lui Ra — poate vindeca bo
lile de dinți. Vracii chinezi 
de acum 3 500 ani încercau 
să vindece bolile de dinți

—*—

Corpore
sano

o ■

ft

cu viteza metroului
tramvai va fi separată de 
căile auto, paralele. La inter
secții, tramvaiul nu va 
împiedicat de 
s-au prevăzut 
două niveluri, 
toare, traficul 
chiar pe trei niveluri. Viteza 
medie a tramvaiului pe noua 
linie, ținînd seama de timpul

ti 
nimic deoarece 
intersecții la 
Pe unele sec- 
se va face

A încercat 36 de profesii dar a eșuat pe rînd, în fie
care din ele. Intr-o zi și-a găsit vocația — cinematografia. 
Dar neîntrecutul comic al ecranului, bărbatul mărunțel care 
stirnește, prin gagurile sale, hohotele de rîs ale spectatori
lor, este în viața particulară un om sobru chiar posomorit.

Nu de mult, Jacques Baroehe i-a luat interviul pe care 
il publicăm.

întrebare : — Sînteți cel mai 
mare comic francez, nu ?

Răspuns : — Se pare că da și 
■sta nu mă bucură prea mult, 
vă asigur.

I : — Nu vă amețesc succe- 
Belc ?

R : — Deloc. Mă gindesc în 
primul rînd cum să-mi îmbună
tățesc jocul și, vă rog să mă 
credeți, am încă multe de în
vățat.

Ii — Și cînd vă veți fi dez
voltat suficient veți fi...

K: — Irezistibil. Trebuie însă

✓

necesar pentru opriri, va a- 
tinge 30 km/h. Este prevăzut 
un autoblocaj care să garan
teze securitatea traficului. 
Toate stafiile de tramvai vor 
fi legate de pasaje subterane. 
Pasagerii vor avea acces fie 
pe platforme acoperite aflate 
la suprafață, fie la stațiuni 
aflate in subteran.

★—
înțepînd cu un ac ascuțit nu 
dintele bolnav ci cotul, pen
tru a menține „echilibrul for
țelor organismului". Romanii 
foloseau pentru curățirea din
ților unsori speciale, bastona- 
șe din lemn și prafuri pre

parate din coarne arse de 
reni. Pentru întărirea gingii
lor ei le frecau cu frunze de 
dafin și smirnă. Și toate a- 
cestea pentru a păstra mintea 
sănătoasă...

să mă grăbesc, căci am 55 de 
ani.

I i — Timp de 30 de ani ați 
fost într-o continuă ascensiune 
pentru a atinge actualul apo
geu,

R : — Timp de 25. Am înce
put experiențele mele în profe
sia de actor abia Ia vîrsta de 
30 de ani.

I : — Și înainte ?
R :— O, făceam atîtea ! După 

terminarea liceului am fost 
nevoit să devin magazioner, 
funcționar intr-un magazin, am 
îmbrăcat manechine în vitrine. 
Am fost contabil în diferite în-

Deservire

ri n ele 
dol- 
plă- 
por- 

ce

aar 
ei. 

seară

muntelui

culcare. Cortul ne 
binemeritata odihnă.

restul — îi răspund, 
gestionarul Mitrea mă 

„să-l slăbesc cu 
că nu ține". Norocul

Cfeei'ia
O dimineață însorită 

iunie. Cerul, revoltat
avizi

NOTA
—+—

grupul lui Giurcă, lăcătușul 
Ion Petcu se „luptă" cu un 
stîlp tip S.V.J. Are numai 22 
de ani și își iubește mult me
seria învățată în ținuturile Ia- 
lomiței. De ce a venit tocmai 
la Vulcan, ne mărturisește sin
gur :

— Am auzit numai lucruri 
frumoase despre harnicii mi
neri ai Văii Jiului. Am dorit 
întotdeauna să fiu aproape de 
acești oameni care trudesc 
la sute de metri sub pământ, 
să-i ajut prin munca mea.

Am cunoscut și alți ti
neri care fac cinste fabricii 
vulcănene. Maria Lupa, Aurel 
lonescu, Carol Naggy, luliu 
Duștință, Petre Moraru, sint 
numai cîțiva care se strădu
iesc să presteze o muncă de 
calitate.

Acest colectiv tînăr al unei 
fabrici aflate în primul an 
de existență s-a angajat să 
depășească norma de 12 000 
de stîlpi pe anul în curs cu 
încă 3 000. Ar fi doar o ga
ranție de realizare a celor 
30 000 de stîlpi S.V.J. și stîlpi 
hidraulici cu pompă individua
lă prevăzuți pentru anul 1971.

Sentimentele nobile care 
suflețesc tineretul Fabricii 
stîlpi hidraulici Vulcan 
îndreptățesc să credem 
realizarea cifrelor propuse 
chiar în depășirea lor.

Nicolae LOBONȚ

de 
după 

atîlea învolburări ale norilor, 
s-a hotărît să cedeze și iată-l 
in sfirșit eliberat din strîn- 
soarea petelor gri și negre. 

Grupul nostru — nu prea 
marc, pentru a respecta uni
tatea de vederi indispensabilă 
într-o excursie, dar nici prea 
mic, pentru a nu risca sin
gurătatea — pornise la drum 
cu entuziasmul caracteristic 
amatorului de drumeție.

Pe nesimțite trenul se o- 
prește în mica haltă 
coborim cu rucsacurile 
dora și ne pregătim — 
cută perspectivă — să 
nim pe drumul de țară 
străbate cele 2—3 sătulețe 
dinaintea urcușului. Aparatul 
de fotografiat își inaugurează 
activitatea...

Începem urcușul. Disciplina 
muntelui impune anumite 
comportări. Capul de coloa
nă imprimă ritmul pe care 
îl vom urma cu toții, vor
bele se împuținează, respira
ția devine ritmată, sonoră.

Din cînd in cînd, mici po
pasuri ne răsplătesc prin ceea 
ce natura oferă ochilor 
de frumusețe.

Ajungem la cabană, 
refuzăm ospitalitatea 
Cortul va deveni spre 
o gazdă primitoare și delibe
rat căutată. Continuăm deci 
urcușul spre înaltele căldări 
alpine. Ne hotărîm cu greu 
să părăsim locul. Curind, um
brele noastre devin mai lungi, 
aerul mai rece, pașii își cau
tă cu mai multă insistență 
sprijinul. Ajungem la lac. Pe 
marginea lui vom așterne un 
pat de jnepeni, locul mesei 
îl va lua piatra aceea mare, 
iar dincolo vom face focul, 
tradiționalul foc de tabără 
care, cu vîlvătaia lui, face 
concurență lunii. Cineva ape
lează la micul tranzistor, dar 
imediat renunță. I se pare 
că liniștea aceasta atit de 
perfectă nu trebuie tulburată. 
In timp ce ultimele licăriri 
ale focului dispar, ne pregă
tim de 
îmbie la
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"■ Microscop de 1 milion de volți
Caracteristic microscoapelor electronice este viteza cu 

care se difuzează fluxul de electroni. In actualele micros- 
coape puternice intensitatea fluxului poate atinge 
400 000—500 000 V. In Japonia s-a realizat un microscop 
care lucrează cu o intensitate de 1 milion V.

Alerg în grabă pe străzile 
Vulcanului. Am de rezolvat 
cîteva probleme la preparația 
Coroești. In drum mă îndrept 
spre primul chioșc întîlnit în 
cale (situat la cîțiva metri de 
intersecția străzii Republicii cu 
strada care duce spre uzina e- 
lectrică) pentru a-mj cumpăra 
un pachet de țigări. In fața 
tejghelei „oficiază" Ilie Mitrea. 
Numărul unității nu este tre
cut niciunde. îmi scot banii din 
buzunar și mă adresez vînzăto- 
rului i „Bună ziua !*. Se uită 
la mine, apoi iese pe ușa ghe
retei sale, schimbă două vorbe 
cu un cetățean și pornește agale 
spre căruciorul ambulant cu 
răcoritoare, situat pe trotuarul 
de alături.

Aștept vreo cinci minute și, 
în fine, omul revine i „Ce 
rești ?“ mi se adresează, 
drăznesc să întreb dacă 
„Carpați" fără filtru.

— Da’ ce nu vezi raftul ? 
întind 5 lei rpgîndu-1 să 

servească cu țigările solicitate, 
îmi aruncă un pachet și 5 ți-

do- 
In-
are

mă

gări. Văzînd că nu mă urnesc 
din loc, cu un ton și mai as
pru mi se adresează :

— Mai dorești ceva ?
— Da, 

Enervat, 
poftește 
de-astea, 
meu — că avea banii în mină 
și în cele din urmă îmi dă și 
restul.

„In viață sînt posomorit"
treprinderi, dar totdeauna pen
tru scurt timp. Ulterior am lu
crat ca pianist într-o formație 
de jazz in localuri de noapte 
și restaurante. Aveam cel pu
țin ce mînca. Dar cum lucram 
în același timp ca mim la un 
teatru, trebuia să alerg ca un 
nebun de Ia teatru la local. 
Inutil să vă spun că în ciuda 
acestei curse întîrziani regulat. 
Șeful mă privea furios și îmi 
spunea : „De Funes, iar ai 
întirziat !". Iar eu arătam jal
nic și mă repezeam la pian. 
Pe scurt, nu prevedeam nimic 
bun pentru viitor. Intr-o bună 
zi m-am săturat și am luat o 
hotărîre : voi deveni actor. Con
sideram că am ceva talent de 
comedian.

I : — A fost o perioadă lungă 
Și grea, nu ?

R : — Ca la majoritatea acto
rilor. Am încercat totul. Am 
jucat într-o mulțime de filme 
ca figurant. Au trecut astfel 
11 ani grei de încercări.

I : — Și cum s-a terminat ?
R : — Cu totul întâmplător. 

Coboram dintr-un vagon de 
metro cînd Daniel Gelin urca 
tocmai în același vagon. In 
timp ce ușa se închidea, el 
mi-a strigat: „Sună-mă mîine

la telefon, am un mic rol pen
tru tine". Trebuia să joc un 
rol creat de Bernard Blier. Pre
miera a avut loc în sala 
Pleyel Chopin. Ne așteptam ca 
sala să fie plină de critici. De 
fapt nu au fost prezente decît 
șapte persoane — soția mea, 
mama și rudele celorlalți.

După vreo doi ani. văzînd că 
nu ajung nicăieri și complet 
descurajat, l-am întrebat pe 
Daniel dacă mai are rost să 
continui. Mi-a spus „da" cu ju
mătate de gură. Ulterior a re
cunoscut : „Eram gata să-ți spun 
să încetezi. Din fericire n-am 
făcut-o". Intr-adevăr fără asta 
n-aș fi ajuns niciodată Ceea ce 
sînt. Am fost pe Ia diferiți 
producători și regizori. Toți 
spuneau : „Ce să fac cu băia
tul ăsta ? E posomorit !“.

I : — Dar cinematograful ?
R : A venit treptat. După ro

lurile mici și fără importanță 
de la început mi s-a încredin
țat primul rol principal în fil
mul „Taxi, rulotă și corida". 
M-a speriat debutul pentru că 
nu eram încă la înălțime și nu 
voiam să mă aflu în prim plan.

I : — Există mari comici in 
Franța ?

R : — Da, dar după părerea

mea sînt prost orientați. Comi
cul este totodată și autor și, 
mai mult decît atât, trebuie să 
participe la scrierea scenariului.

I : — Vă scrieți singur textul 
filmelor dv. ?

R : — Da. Dar nu trebuie să 
uitați că nu vorbesc prea mult 
în filme. Acționez. Mă las con
dus de temperamentul meu co
mic.

I : — Vă înțelegeți bine cu 
partenerii dv. ?

R : — Da. Cu toți.
I : — Chiar și cu Jean Gabin?
R : — A, Gabin, cînd este 

prost dispus, este cu totul al
tul.

Dacă fumează mult înseamnă 
că e prost dispus. II înțeleg. 
Și eu am fumat mult.

I : — Sînteți vesel- în viața 
de toate zilele ?

R : — Nu, sint posomorit.
I : — Chiar și acasă ?
R: — Obosesc tot făcînd 

oamenii să rîdă și cînd ajung 
acasă nu mai am chef să rid. 
Devin acru.

I : — Simțiți bătrînețea ?
R : — Puțin. Nu mai pot să

pa atit de ușor grădina ca altă
dată.

I : — Cum vă petreceți tim
pul liber ?

R : — In grădină. Cum am 
un minut liber mă reped aco
lo. Ce să fac la Paris ? Uneori 
mă duc la cinema după-amiaza, 
dar nu prea des.

I : — Sînteți nobil ?
R : — Nicidecum. Deși mă 

numesc Louis de Funes de 
Galarza. Părinții mei au fost 
spanioli.

I : — Vă place viața mon
denă ?

R: — Nu, deloc. Ce de 
prostii poate face omul cu pa
harul în mînă ! Am oroare de 
snobi. Toți oamenii pe care îi 
vedeți la premiere, la repeti
țiile generale sînt oameni pe
riculoși. Nu sînt pentru trimi
terea de invitații la premiere. 
Dacă ar fi după mine, aș invita 
criticii și vreo 20 de prieteni. 
Restul să-și plătească biletul! 
Așa am făcut Ia premiera fil
mului „Oscar". Să vă dau un 
exemplu. La premiera „Marile 
vacanțe", tot balconul era ocu
pat de invitați. La sfîrșitul re
prezentației, aplauzele veneau 
de jos, cei de sus erau prea 
puțin entuziasmați. Acești pa- 
raziți, aceste manechine ale 
Parisului înfumurat îmi pro
voacă repulsii.

VINERI 10 IULIE

PROGRAMUL I i 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu; 10,00 
Cintă llinca Cerbacev; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 
Pastel muzical; 11,05 Recital 
de operetă; 11,15 Piese in
strumentale; 11,30 De toate 
pentru toți... turiștii; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Din 
muzica popoarelor; 12,15 Cîn- 
tă Gianni Morandi; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Muzică 
ușoară; 13,45 Melodii popu
lare; 14,00 Caleidoscop mu
zical; 14,40 Publicitate radio; 
14,50 Cîntece populare; 15,00 
Roza violurilor; 15,25 Com
pozitorul săptăminii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Geor
ge Niculescu-Basu, inter
pret al cîntecului popular; 
16,30 Tribuna radio; 16,45 
Muzică de promenadă; 17,05 
Pentru patrie; 17,35 Tineri 
interpreți de muzică popu

lară; 18,10 Revista economi
că; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta ra
dio; 19,30 Săptămîna unui 
meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cîntece; 
20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Aten
țiune, părinți !; 21,20 Orches
tra Helmuth Zaccharias; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solista 
serii — Anca Agemolu; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport;
22.30 Jazz; 23,00 Concert de 
muzică ușoară; 0,03'—3,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,10 Pro
gram muzical de dimineață; 
7,00 Radiojurnal; 8,10 Tot 
înainte; 9,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,00 Matineu tea
tral; 11,30 Melodii de neui
tat; 12,15 Concert de prinz;
13.30 Cartea științifică; 13,40 
Fragmente din opereta Con
tesa Maritza de Kalman; 
14,03 Muzică populară; 15,00 
Opera pentru toți; 15,30 Me
lodii interpretate de Amalia 
Rodriguez 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Cavalcada ritmurilor;
18.30 Curs de limba spaniolă;
19.30 Acasă la Fănuș Neagu; 
19,50 Noapte bună, copii; 
20,00 Antologie lirică. Opera 
Rigoletto de Giuseppe Verdi; 
22,25 Arta interpretării cora
le; 23,05 Conceit Waitburg.
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Piața „Vostania" din Moscova

Citind surse oficiale de la Washington, agenția France 
Presse informează că un nou program de asistență militară 
pentru regimul Lon Noi se află în studiu la Casa Albă, De
partamentul de Stat și Pentagon. Potrivit surselor mențio
nate, acest ajutor ar putea atinge cîteva zeci de milioane 
dolari, „obiectivul său imediat fiind menținerea Ia putere 
a guvernului Lon Noi" (AFP).

Agenția menționată relevă în continuare, că planurile 
de sprijinire militară a Cambodgiei se pregătesc la Saigon 
unde „strategii americani au în vedere formarea, în viitoa
rele șase luni, a unei armate, antrenate și înarmate pentru 
luptă, de aproximativ 60 000 de oameni".

CRIZA DE GUVERN
DIN ITALIA

ROMA 8 — Corespondentul 
'Agerpres. Nicolpe Puicea, tran
smite : Criza de guvern din Ita
lia continuă să fie obiectul u- 
nei analize detaliate în cadrul 
conducerilor partidelor politice. 
Miercuri dimineața, au fost da
te publicității la Roma docu
mentele aprobate de către di
recțiunile partidelor democrat- 
creștin (P.D.C.) și socialist 
(P.S.I.), întrunite pentru a exa
mina situația politică actuală și 
măsurile ce se impun pentru a 
ieși cît mai curînd din criză. 
Dezbaterile din cadrul Direcțiu
nii P.D.C. au scos în evidență 
păreri neconvergente între cu
rentele „stîngii" democrat-creș- 
tine și alte curente din acest 
partid. De altfel, o întrunire a 
reprezentanților „stîngii" a pre
cedat discuțiile din cadrul Di
recțiunii P.D.C., examinîndu-se 
cu acest prilej atît situația po
litică generală, cît și situația 
Internă din partid. Cu această 
ocazie s-a declarat că se mani
festă tendința de a deplasa spre 
'dreapta orientarea politică a 
P.D.C. și de a izola forțele ce 

se dovedesc mai sensibile fată 
de cererile de reforme aflate 
în prezent la ordinea zilei în 
Italia. Documentul final, adop
tat în unanimitate de Direcțiunea 
P.D.C., dar cu menținerea punc
tului de vedere al „stîngii" de- 
mocrat-creștine, „recunoaște ca 
juste cerințele de clarificare ce 
au determinat demisia guvernu
lui" și dorința de „realizare a 
unei poziții concordate, con
crete, a celor patru partide, ca
re să favorizeze reluarea și 
consolidarea coaliției de centru- 
stînga".

Documentul arată că P.D.C. 
— care a luat inițiativa declan
șării acestei crize — „îi revine 
principala responsabilitate de a 
da o motivare politică valabilă 
și de a indica soluția". In ceea 
ce îl privește, „P.S.I. reafirmă 
necesitatea de a se asigura tă
rii o lungă perioadă de stabili
tate democratică și formarea 
unui guvern care să desfășoare 
o intensă acțiune pentru a rea
liza o coerentă și incisivă poli
tică de măsuri, în interesul 
maselor muncitoare..

tarile socialisteAjutoare pentru sinîstrafii 
din România

Firma „Vcrein Deutscher 
Maschinenbau-Anstalten" din
R. F, a Germaniei a făcut o 
donație de 5 000 mărci.

Institutul de Xeroterapie din 
Toulouse (Franța) a oferit me
dicamente de uz veterinar în 
valoare de peste 7 600 franci 
francezi.

Paud D. Maca, vicepreședin
tele firmei „Sommer and Ma
ca", firmele „Schnekers Inter
national" și „Boston Salt" din
S. U.A. au făcut o donație ca
re totalizează 400 de dolari.

Președintele firmei olandeze 
„Seffelaar Looyen" a comunicat 
că a dispus remiterea în con
tul Băncii Române de Comerț 
Exterior a sumei de 30 000 gul
deni, reprezentînd contribuția 
societății sale la înlăturarea cît 
mai grabnică a consecințelor 
inundațiilor.

Consiliul de Stat al cantonu
lui Grison — Elveția — a ho- 
tărît să depună la Crucea Ro
șie elvețiană suma de 5 000 
franci elvețieni pentru fondul 
de ajutorare. De asemenea, di
ferite firme și cetățeni elve
țieni au donat suma de 13 904 
franci elvețieni, între care fir
ma Relhor din Choux de Fonda
— 6 000 franci, Ciny S. A. 
Chaux de Fonds — 1000, d-na 
Elena Mills din Tour de Peilz
— 1000.

Clubul pensionarilor de ori
gină română din Detroit — 
S.U.A. a donat suma de 1000 
dolari.

Firma „Plasser și Theurer" 
din Austria a donat 10 000 
șilingi. Profesor doctor Hans 
List, directorul Institutului de 
cercetare pentru motoare cu

(---- ---------------
Ziariștii prezenți luni la Pa

lazzo Chigi, unde avea loc șe
dința guvernului italian, au 
fost luați prin surprindere, la 
numai 15 minute de la des
chiderea reuniunii cabinetului 
prezidat de Mariano Rumor, 
de informația laconică a mi
nistrului apărării, Tanassi: 
„cîțiva miniștri au demisio
nat". Peste alte cîteva minute, 
urma declarația șefului gu
vernului cvadripartit de cen- 
tru-stinga, care anunța demi
sia întregului cabinet. Eveni
mentele s-au succedat cu ra
piditate, etapa următoare fi
ind prezentarea oficială, a de
misiei în fața președintelui 
republicii, Giuseppe Saragat.

Dacă surprinderea a fost ge
nerală, nu este mai puțin a- 
devărat că în cercurile poli
tice italiene era cunoscut fap
tul că guvernul se afla în fața 
unor dificultăți economice — 
pe de o parte — și a unor 
grave neînțelegeri de ordin 
politic între componenții săi 
— pe de altă parte. Format 
la 27 martie a. c. — după o 
criză de 48 de zile — cabi
netul Rumor s-a bazat pe 
coaliția celor patru partide 
de centru-stînga: democrat- 
creștin (P.D.C.), socialist 
(P.S.I,), socialist unitar (P.S.U.) 
și republican (P.R.I.). O coali
ție grupată și regrupată de

V___________  

ardere internă din aceeași țară 
a donat suma de 10 000 șilingi.

S-a mai primit pentru ajuto
rul zonelor sinistrate suma de 
52 305 șilingi, de la firmele 
austriece „Ofett", „Emil Ste- 
feck", „Luft Techinische", „Sei- 
den Fabrik", „Metallwerke 
Plansee" și de la cetățenii Hans 
Wertisch și Seewan I.

Organizația Caritas din Aus
tria a făcut o nouă donație de 
6 000 kg obiecte de îmbrăcă
minte și încălțăminte, iar zia
rul. „Arbeiter Zeitung" împre
ună cu firma „Kleider Hann“ 
au donat 76 mantouri de da
mă, 23 costume bărbătești, 31 
costume de damă și alte 125 
obiecte de îmbrăcăminte.

Printr-o colectă inițiată de 
Cari Ejnar Blesser din Suedia 
s-au obținut 608 coroane sue
deze pentru fondul de ajuto
rare.

Diverse firme și asociații co
merciale din Finlanda au do
nat în contul Crucii Roșii fin
landeze pentru ajutorarea zo
nelor sinistrate din România 
suma de 12 900 coroane finlan
deze. Tot în cadrul Crucii Ro
șii donațiile făcute de popu
lația din această țară pînă la 
30 iunie a. c.’ se ridică la su
ma de 2 330 coroane finlandeze.

In conturile deschise de Fe
derația sindicatelor din Finlan
da (SAK) și Asociația de prie
tenie Finlanda—România, S-au 
depus sumele de 7148 coroane 
și respectiv 4 700 coroane.

Crucea Roșie daneză a do
nat pentru sinistrați 200 pă
turi de lînă.

Asociația „Mani Țese" din 
Milano oferă cantitatea de 3 
tone sămînță porumb pentru 
furaj.

mai multe ori și dezmembrată 
de fiecare dată in urma unor 
disensiuni. De data aceasta, 
pretextul l-a constituit dispo
nibilitatea socialiștilor din 
guvern, sub presiunile masei 
membrilor P.S.I., de a cola
bora pe plan regional cu o- 
poziția de stingă (comuniștii 
și Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare). Or, ‘■'sS 
știe că, încă de la formarea 
coaliției, socialiștii unitari s-ăă 
opus categoric oricărei legă
turi între P.S.I. și celelalte 
partide de stingă, aflate în

După 100 de zile de
afara guvernului. Factorul de
clanșator l-au, furnizat alege
rile administrative de la 7 iu
nie a. c., care au oferit stîngii 
posibilitatea de a constitui 
singură așa-numitele giunte 
(guverne locale) în unele re
giuni. Cei trei parteneri din 
coaliție ai P.S.I., și mai ales 
P.S.U. au insistat ca guvernele 
regionale să reflecte tipul de 
conducere pe plan național. 
In acest context, acceptarea 
de către P.S.I. de a forma, 
împreună cu P.C.I. și cu 
P.S.I.U.P., consiliile regionale

La propunerea guvernatorului 
Băncii Franței, Olivier Worm- 
ser, Consiliul general a hotă- 
rît să doneze 40 000 franci.

Fabrica „Sapitex" din Paris 
a donat 43 paltoane și 40 ha
norace.

Firma „Andre International" 
din Paris a oferit 26 colete, în 
greutate totală de 368 kg con- 
ținînd încălțăminte.

Laboratoarele „Clin-Comar" 
din capitala Franței au donat 
o cantitate de 26 kg medica
mente.

Diferite societăți și cetățeni 
francezi și de origină română 
printre care: Societatea „Se- 
cours popul'aire francais" din 
Marsilia, Societatea „Coebec" — 
Paris au oferit 229 colete în 
greutate aproximativă de 3 500 
kg, conținînd îmbrăcăminte și 
alimente.

Din partea bisericii evanghe
lice din Franța s-au expediat 
în favoarea sinistraților 253 
colete cu obiecte de îmbrăcă
minte și medicamente, în greu
tate totală de 2 265 kg.

Primăria din Nanterre, locali
tate înfrățită cu Craiova a ofe
rit un nou ajutor de 3 345 
franci.

Alte persoane de origină ro
mână stabilite la Paris și ce
tățeni francezi au donat 2 545 
franci.

Cctățeana de origine româpă 
Virginia Popa Gustovski, din 

‘Brazilia a depus pentru fondul 
de ajutorare 100 dolari.

Crucea Roșie canadiană a. 
trimis un nou ajutor de 2 624 
dolari canadieni, reprezentînd 
donații din partea Crucii Roșii 
din această țară, a unor fir
me din Quebec și din partea 
unor cetățeni canadieni.

(Agerpres)

în Umbria și Toscana a pro
vocat reacția P.S.U., care a 
cerut cu insistență o „clarifi
care de poziții".

Un alt motiv de discordie 
a fost desigur politica eco
nomică, aceasta scindînd cabi
netul în două grupări: de o 
parte se aflau socialiștii și 
stingă democrat-creștină, soli- 
citanți ai unor măsuri urgen-

ROMA:

Comentariul zilei
te în domeniul sănătății pu
blice, invățămîntului, transpor
tului și locuințelor; de cea
laltă parte — socialiștii uni
tari, majoritatea democrat- 
creștină și republicanii, ca
re, deși recunoșteau necesita
tea acestor măsuri, susțineau 
că „actuala conjunctură econo

— Din
© O turbină hidraulică u- 

nică in lume se construiește 
în prezent la uzinele Kirov 
din Harkov'. Turbina este 
destinată centralei electrice 
de pe rîul Inguri, din Gru- 
zia și va avea o capacitate 
de 265 000 de kilowați.

Centrala urmează să produ
că aproximativ 6 milioane 
kilowați-oră anual.

i

Secretarul de stat al S. U. A.,
William Rogers, vizitează Japonia

TOKIO 8. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, a so
sit marți la Tokio într-o vizită 
oficială, după ce a participat 
la Manila la sesiunea pactului 
S.E.A.T.O., iar ulterior la con
ferința de la Saigon a țărilor 
ale căror trupe participă la 
războiul de agresiune din Viet
nam. In mod oficial, prezența 
la Tokio a lui Rogers este le
gată de deschiderea conferinței

• Președintele Nixon a 
intervenit personal marți sea
ra pentru a Împiedica con
tinuarea unei greve declarate 
de citeva mii de salariați de 
la trei companii feroviare a- 
mericane. Șeful executivului 
a semnat un ordin, prin ca
re este creată o comisie de 
urgență însărcinată cu exami
narea litigiului dintre pro
prietarii celor trei companii 
și Sindicatul unit al munci
torilor din transporturi. Ca 
urmare a acestei măsuri, gre
va a fost suspendată în mod 
automat pe timp de 30 de 
zile.

mică dificilă impune să se 
procedeze cu prudență".

In politica generală a gu
vernului, aceste disensiuni 
s-au tradus printr-o continuă 
ocolire a marilor probleme ce 
confruntă Italia, prin amîna- 
rea sistematică a adoptării de 
hotărîri care să dea soluțiile 
democratice problemelor res
pective, așa cum, de altfel, 
a cerut în mod ferm corpul 
electoral. La originea tergi
versării — după cum sublinia 
comunicatul Biroului Politic 
al P.C.I. — au stat nu numai

guvernare
cauze obiective, ci și mane
vrele unor cercuri guverna
mentale care se străduiesc să 
deplaseze spre dreapta cursul 
politicii italiene. In această 
lumină, demisia guvernului 
Rumor apare și ca o încer
care de „șantaj împotriva 
P.S.I. și a stîngii democrat- 
creștine", ca o expresie a ten
dinței forțelor de dreapta de 
a se devansa data alegerilor 
generale, prevăzute pentru a- 
nul 1973.

Așteptînd decizia șefului sfa
tului care, de miercuri pînă

© Puterea instalată totală 
a centralelor electrice din 
Bulgaria este in prezent de 
4 000 000 kilowați, față de 
131 000 kilowați in anul 1939.

In R. P. Bulgaria a înce
put construcția primei cen
trale atomoelectrice care va 
fi dată în exploatare în anul 
1975.

ambasadorilor americani din ță
rile Asiei de sud-est, dar obiec
tivul esențial al vizitei îl con
stituie, potrivit opiniei obser
vatorilor, convorbirile politice 
pe care Rogers le va avea cu 
premierul Eisaku Salo și alți 
membri ai guvernului japonez. 
Partea niponă acordă a impor
tanță deosebită vizitei pentru

• Universitatea de stat „Cioi- 
balsan" din Ulan-Bator a fost 
creată în anul 1942 și cuprin
dea inițial doar trei facultăți: 
de pedagogie, de medicină și 
de medicină veterinară. Prima 
promoție de cadre a universi
tății, din anul 1946, a numărat 
numai 46 de absolvenți. în pre
zent, la cele 11 facultăți ale 
sale, învață aproximativ 3 000 
de studenți, iar promoția din 
acest an — cea de-a 25-a, re
prezintă peste 650 de tineri șl

---------------A sîmbătă, va consulta aproxi
mativ 40 de personalități po
litice pentru a lua măsuri în 
vederea soluționării crizei, 
conducerile tuturor partidelor 
s-au întrunit pentru a analiza 
situația nou creată. Acestea 
își vor expune, desigur, punc
tele de vedere în cursul con
sultărilor cu președintele re
publicii; între timp însă, în 
cercurile politice își face loc 
tot mai mult întrebarea : vom 
asista anul acesta, în Italia, 
la o nouă confruntare electo
rală după cea de la 7 iunie, 
sau se va putea pune capăt 
crizei prin alcătuirea unei noi 
coaliții ?

Comunicatul P.C.I., analizînd 
situația din țară, subliniază 
că în prezent „există condiții 
pentru a se deschide calea 
unor soluții politice mai a- 
vansate, bazate pe o partici
pare mai largă a forțelor de
mocratice și a oamenilor mun
cii". P.C.I. a adresat în acest 
scop un apel la unitate, fer
mitate și inițiativă socialiști
lor din P.S.l.U.P. și P.S.I., oa
menilor muncii, membri ai 
Partidului democrat-creștin, 
care și-au afirmat dorința de 
a se opune politicii de criză.

Silviu COMAN__________7

*

© La Ulan Bator a fost J
dată publicității Hotărîrea l
Comitetului Central al Parti- J
dului Popular Revoluționar 
Mongol cu privire la pregă- ț
Urile în vederea aniversării, 
la 11 iulie 1971, a 50 de ani ;
de la victoria Revoluției 1
populare, ’ 

faptul că ea are loc imediat 
după prelungirea automată a 
„Tratatului de securitate japo- 
no-american" și după eșecul 
tratativelor bilaterale în pro
blema exporturilor nipone de 
textile pe piața americană. Am
bele probleme au lăsat în sus
pensie numeroase aspecte ne
clarificate care ar urma să fie 
elucidate cu acest prilej.

tinere, printre care ingineri, 
constructori, energeticieni, geo
logi, economiști și alte cadre 
necesare dezvoltării economiei 
naționale mongole.

© O navă fluvială braziliană 
s-a scufundat marți în apele 
fluviului Amazon, în apropiere 
de localitatea Macapa. Naufra
giul s-a soldat cu moartea a 
31 din cele 40 de persoane a- 
flate la bord.

© Pentru a treia zi consecu
tiv au continuat marți inciden
tele dintre populația de culoare 
din cartierul negru al stațiunii 
Asbury Park (New Jersey) și 
poliție. Șase persoane au fost 
rănite, iar poliția a operat I25 
de arestări.

© Pentru prima dată în ul
timii 25 de ani Banca Angliei 
va pune în circulație, începind 
de miercuri, o bancnotă de 20 
de lire sterline,

• Un elicopter al Bundeswehr- 
ului, care transporta 13 mili
tari vest-germani și francezi, 
s-a prăbușit marți în Alpii ba
varezi, în apropiere de locali
tatea Berehtesgaden. Un singur 
militar francez a scăpat cu via
ță, dar și acesta este grav ră
nit.

Ploile torențiale căzute în 
Iran în ultimele zile au provo
cat inundații în diferite regiuni 
ale țării. în localitatea Fasham, 
în apropiere de Teheran, cinci 
persoane și-au pierdut viața. 
De asemenea, în regiunea ca
pitalei, căile de comunicație au 
fost avariate.

© O explozie s-a produs 
marți în localul consulatului 
Republicii Haiti din New York, 
încărcătura explozivă a pro
vocat rănirea a trei persoane. 
Poliția new-yorkeză a deschis 
o anchetă.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
La jumătatea anului 1968 popu
lația lumii se ridica la 
3 483 000 000 locuitori, se arată 
in anuarul statistic al O.N.U. 
pe anul 1969, publicat luni la 
New York. Potrivit cifrelor, 
populația mondială a crescut in 
cursul ultimilor cinci ani in
tr-un ritm mediu de 1,9 la sută, 
adică cu aproximativ 300 mi
lioane de locuitori, ceea ce re
prezintă totalul populației ac
tuale a Braziliei, Japoniei și 
Pakistanului. Ritmul anual glo
bal de 1,9 la sută reprezintă 
media unor diferențe geografice 
Importante: în Europa această 
medie nu a fost decît de 0,9 
la sută, în timp ce în America 
Latină de 2,7 Ia sută, în Africa 
de 2,4 la sută, în Oceania de 
2,1 la sută, în Asia de 2 la 
sută, iar în America de Nord 
de 1.8 la sută. Libia și Salva
dorul au înregistrat cel mai 
înalt ritm anual de creștere a 
populației — 3,7 la sută, ur
mate de Republica Dominicană 
și Nicaragua cu 3,6 la sută, 
Mexic, Filipine și Venezuela cu 
3,5 la sută. Ponderea cea mai 
mare in totalul populației lu
mii revine Asiei, cu 55,9 la 
sută față de 13.1 la sută cît re
vine Europei, 9,6 la sută Afri
cii și 8,9 la sută Americii de 
Nord. Deși Europa a înregistrat 
cel mai scăzut nivel de creș
tere a populației, ci îi revine 
primul loc în ceea ce privește 
densitatea locuitorilor — 92 de 
persoane pe kmp.

Statisticile prezentate în a- 
nuar relevă apoi faptul că pro
dusul mondial brut va atinge 
în 1970 un volum de două ori 
mai mare decît în 1950, deși 
în această perioadă populația 
lumii a crescut de numai 1,4 
ori. In această perioadă, pro
ducția agricolă a sporit în Eu
ropa, America de Sud și în A

frica de 1,6 ori, în America 
de Nord de 1,3 ori, în Asia de 
1,7 ori, în Oceania de 1,8 ori. 
In anul 1968, agricultura lumii 
utiliza 14,8 milioane tractoare, 
iar cantitatea de cereale pe 
cap de locuitor s-a ridicat la 
340 kg. In ce privește produc
ția industrială, anuarul relevă

eessseeeese
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că aceasta a crescut în perioa
da 1950—1968 de 6,8 ori în A- 
sia, de 2,7 ori în America de 
Sud, Europa și Oceania și de 
2,2 ori în America de Nord.

S-a înregistrat în această pe
rioadă o creștere substanțială 
a consumului anual de oțel, ca
re în anul 1968 a depășit me
dia de 150 kg pe cap de locui
tor, Statelor Unite revenindu-le 
685 kg. Suediei 623 kg, K.F.G. 
— 579, Cehoslovaciei — 530, 
Japoniei — 494, Canadei și 
Australiei — 489, Uniunii So
vietice — 428, Angliei — 422, 
Belgiei și Luxemburgului — 410 
kg. In același timp însă, în ță

rile în curs de dezvoltare me
dia coboară sub 100 kg pe cap 
de locuitor. In ceea ce pri
vește producția absolută de o- 
țel, primele trei locuri sînt de
ținute de S.U.A,, Uniunea So
vietică și Japonia.

In domeniul construcțiilor de 
locuințe, Uniunea Sovietică se 
află pe primul loc cu 2,2 mi
lioane de locuințe construite pe 
an, urmată de S.U.A. cu 1,5 mi
lioane, Japonia cu 1,2 milioa
ne.

Producția mondială de auto
mobile s-a situat în 1968 la 
28,3 milioane de unități în 
comparație cu 7,7 milioane în 
1948. Pe șoselele lumii circulă 
în prezent aproximativ 170 mi
lioane de automobile și 46 mi
lioane de autocamioane și alte 
vehicule de transport rutier, 
primul loc revenindu-i Ameri-- 
cii de Nord.

In perioada 1950—1970 co
merțul mondial a crescut de a- 
proape patru ori.

Turismul a căpătat o dezvol
tare deosebită, peste 160 mi
lioane de oameni fiind înre
gistrați în 1968 ca vizitatori ai 
altor țări.

Aproximativ 500 000 de cârti 
au fost publicate în lume în 
1968.

Pentru prima dată anuarul 
statistic al O.N.U. consemnea
ză consumul pe cap de locui
tor la cafea, ceai și zahăr. 
Suedezii se dovedesc a fi cei 
mai mari băutori de cafea din 
lume cu circa... 14 kg de cafea 
pe cap de locuitor. Britanicii 
își păstrează renumele de iu
bitori ai ceaiului, consumînd 
anual peste 4 kg pe cap de lo
cuitor. Cei mai mari consuma
tori de dulciuri se dovedesc a 
fi locuitorii din Singapore, ca
re consumă în medie fiecare 
cite 110 kg pe an.

Vietnamul de sud
In cursul nopții de marți 

spre miercuri, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au 
declanșat opt bombardamente 
cu rachete și mortiere asu
pra unor poziții fortificate de
ținute de trupele S.U.Ă. șl 
ale administrației saigoneze. 
Totodată, în ultimele 24 de 
ore au fost semnalate lupte 
între grupuri de patrioți și 
unități militare americano-sai- 

goneze la 43 kilometri de 
fosta capitală imperială, 
Hue, precum și în Delta Me- 
kongului.

Pe de altă parte, corespon
dentul agenției Reuter infor
mează că marți noaptea bom. 
bardierele americane de tip 
„B-52“ au efectuat șase rai
duri în zona septentrională a 
Vietnamului de sud și în re
giunea Platourilor Centrale.

• Specialiștii polonezi au 
pus la punct construcția unui 
vagon de pasageri cu două eta
je. Dispunînd de 148 locuri, 
vagonul este utilat cu instalații 
dintre cele mai moderne ce 
asigură un confort deplin. Fo
toliile reglabile sînt prevăzute 
cu surse de lumină individuale.
De asemenea, fiecare Ioc este 
prevăzut cu un porl.bagaj.

Un grup de necunoscuți au furat în noaptea de luni spre 
marți 30 000 de tranzistori de la Uzinele „Teko“ din San 
Lazzero, specializate în producția de accesorii pentru apa
ratele de radio și televiziune. Valoarea acestor piese se ri
dică la peste 29 milioane lire italiene.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40369

Celebrul turn din Pisa s-a înclinat de la începutul anu
lui cu încă un milimetru, dar după cît se pare această ten
dință va fi oprită. Informația a fost comunicată de un grup 
de experți, care au procedat la măsurătorile anuale ale în
clinației turnului. Anul viitor, la Pisa urmează să înceapă 
lucrări pentru oprirea înclinației permanente a acestui 
turn celebru, vechi de 800 de ani și care are o înălțime de 
55 metri. De-a lungul secolelor, turnul din Pisa a atins o 
înclinație de 5,25 m față de verticală. Experții consideră 
că, dacă nu vor fi luate măsuri speciale, această construc
ție nu va putea rezista mai mult de... 150 de ani.

CUBA: Deși orezul 
este un aliment folosit 
cu precădere în Asia și 
deși Cuba nu face par
te din teritoriul asiatic, 
dacă un locuitor este în
trebat ce preferă să mă- 
nînce, va răspunde a- 
proape invariabil „orez 
cu...". Acasă și la res
taurante, masa nu se 
consideră completă fără 
orez, fie servit rece, fie 
cu carne, pește, etc. A- 
nul trecut producția pe 
cap de locuitor a Cres
cut de la 1 800 kg la 
2 750 kg. Ca urmare a 
extinderii culturilor de 
orez, Cuba, care pînă în 
1965 a importat orez în 
valoare de 35 milioane 
de dolari anual, speră 
ca din 1971 să poată 
exporta.

In foto : Plantarea și 
recoltarea este Complet 
mecanizată.

© La Praga a avut loc ședin
ța Consiliului Băncii internațio
nale de colaborare economic^. 
Au fost discutate probleme le
gate de perfecționarea și dez
voltarea continuă a activității
băncii pe baza recomandărilor 
celei de-a XXIV-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economie 
Reciproc.

© Un comunicat oficial a- 
nunță numirea în funcția de 
ministru al muncii a lui Juan 
Luco, fost denutat peronist. Da 
la răsturnarea regimului preșe
dintelui Peron, în 1955, Luco, 
este primul peronist căruia 4 
se încredințează un portofoliu 
important în cabinetul argentw 
nian.

© Ministrul panamez, al a* 
facerilor externe, Tack Juan< 
a adresat un protest Departa
mentului de Stat al S.U.A. în 
legătură cu hotărîrea guverna
torului Zonei Canalului Panama 
de a acorda azil politic unot 
personalități indezirabile îrt 
Panama, j

© La 8 iulie, Curtea Mar- 
țiâlă din Atena a pronunțat, 
sentința în procesul intentat 
unui grup de 11 membri ai 
Partidului Comunist din Gre- 
cia. Nikolaos Kaludis, Zinon. 
Zorzovilis, și loannis Iannaris 
au fost condamnați la închisoa
re pe viață.


