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Adunarea îeslivă 
de ia Petroșani

Ieri, 18 iulie, a avut loc, în 
sala mare a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, adu
narea festivă consacrată sărbă
toririi Zilei constructorului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul David Gavrilă, preșe
dintele Consiliului municipal al 
Sindicatelor.

In expunerea pe care a pre
zentat-o tovarășul GHEOR
GHE FEIER, secretar 
Comitetului municipal 
partid Petroșani, a fost 
levată în fața celor 
delegați a peste 
constructori din 
lui, semnificația ’ 
structorului, aportul edililor din 
municipiul nostru și din întrea
ga țară la măreața operă de 
dezvoltare și înflorire a patriei, 
organizată și condusă de partid.

Vorbitorul a arătat în cu
vinte calde că în peisajul con-

al 
de 
re- 

prezentl, 
4 000 de 

Valea Jiu- 
Zilei con-

temporan care ne înconjoară, 
măreț și tonifiant, gindirea 
constructorilor, brațele lor 
vrednice și viguroase și-au în
scris pecețile pentru eternitate. 
Toate edificiile ridicate spre 
înălțimi pentru oamenii muncii 
din bazinul nostru carbonifer 
au la temelie dăruirea, sudoa
rea, entuziasmul fertil al con
structorilor de pe aceste locuri.

In numele biroului Comite
tului municipal de partid, to
varășul Gheorghe Feier a feli
citat toate organizațiile de con
strucții, șantierele Și colectivele 
de muncă din întreaga Vale a 
Jiului, urînd constructorilor noi 
și importante succese in acti
vitatea de viitor, multă 
nătate lor și familiilor lor.

Formațiile și soliștii Casei de 
cultură a sindicatelor din Petro
șani au prezentat, în încheiere, 
un reușit program artistic.

i• Sectorul industriei lem
nului a fost înzestrat de la I 
începutul anului și pînă acum • 
cu numeroase mașini, utilaje I 
și instalații, realizate în ma- I
joritate de către uzinele de | 
specialitate din țară. Unită- I
file de exploatare și indus
trializare au primit, in aceas
tă perioadă, 170 autocamioa
ne, 140 autotractoare S.R.-
115, 250 autobasculante S.R.-
116, aproape 600 tractoare de

diferite tipuri și 17 excava
toare. De asemenea, Uzinele 
„23 August*  și „Vulcan" din 
București, precum și uzina 
din Roman au furnizat echi
pament tehnic pentru fabri
cile de placaj, plăci aglome
rate de lemn și de mobilă. I 

I
I

• La Uzina „Electropu- 
tere“ din Craiova se desfă
șoară, intr-un ritm intens, ac
tivitatea de asimilare a fabri
cației aparatajului electric de 
400 kV. Pină în prezent, au 
fost omologate întreruptorul 
și separatorul electric și s-au 
întocmit proiectele și tehno
logia pentru trans formatoa- 

de măsură pentru tensi- I 
și curent.

Realizări de prestigiu
ale minerilor:

Galeria a fost străpunsă
In cadrul zonei a IlI-a de 

la E. M. Lupeni, zilele acestea 
a fost străpunsă, la raionul III, 
galeria intermediară cu suitorul 
de atac. Astfel, s-a încheiat cu 
succes deplin — și întregul co
lectiv mineresc merită cu pri
sosință să fie lăudat pentru re
zultatul obtinut —, complexul 
lucrărilor de pregătire a stra
tului 13, blocul VII, între ori
zonturile 650 și 700. Rezervele 
deschise, intrate în fluxul ex-

tragerii curente, asigură, pen
tru cel puțin doi ani, producția 
de cărbune a raionului III. 
Contribuția esențială la această 
realizare de prestigiu a fost 
adusă de minerii destoinici ai 
brigăzii conduse de Kopandt 
Emil, îndrumați și coordonați 
cu nădejde de către încercați! 
șefi de schimb Ludovic Kopan- 
di — fratele primului —, Ale
xandru Voss și DănilS Ballo.

Randament sporit
Importante succese realizea

ză și minerii zonei I-a,. de la 
aceeași mină. Brigada condusă 
de Dănilă Sălăjan a contribuit 
substanțial la extragerea celor 
900 de tone de cărbune peste 
plan ale zonei în primele 15 
zile ale lunii. Avînd ca loc de 
muncă un abataj frontal în stra
tul 5, blocul 3 A, ortacii

Sălăjan au obținut unDănilă
randament de 7 t/post, cu 0,5 
tone mai mult decît era prevăzut.

Vorbind despre frumoasele 
rezultate ale activității mineri
lor zonei, nu trebuie uitat nici 
aportul brigăzii de pregătire a 
lui Alexandru Gaboși, care se 
străduiește să asigure capaci
tățile viitoare ale producției.

A devenit o tradiție scumpă întregului 
popor român, ca în penultima duminică a 
lunii iulie, în miez de vară fierbinte, să-și 
îndrepte gîndurile cu recunoștință, mai mult, 
poate, ca oricînd, spre oamenii care concep 
și făuresc impunătoarele construcții indus
triale și social-culturale care se înalță pretu
tindeni, noile cartiere și orașe noi, care a- 
daugă cu fiecare an pe chipul mîndru al 
României socialiste valori și frumuseți ines
timabile.

Inițierea de către Comitetul Central al 
P.C.R., în urmă cu patru ani a sărbătorii 
„Zilei constructorului", are semnificația adîn- 
că a înaltei prețuiri de care se bucură acest 
valoros și nou detașament al clasei munci
toare. din partea conducerii de partid și de 
stat, a întregului partid și popor, in orîndui- 
rea noastră socialistă.

Constructorii de azi — muncitori, cadre 
tehnice, proiectanți -r- au preluat și ridicat 
in anii socialismului o moștenire valoroasă 
de la generațiile înaintașilor, încorporează 
în noile edificii tot ce e specific național, 
prin tradiție, tot ce e înaintat în lume, pen
tru a făuri, cu puterea brațelor și iscusința 
minții creatoare valori care să dăinuiască 
peste vremuri, să facă cinste generațiilor 
de azi.

Munca și opera constructorilor au fost din- 
totdeauna venerate de înaintașii noștri și 
sînt venerate de urmașii lor demni. Ele în
truchipează experiența de veacuri a poporu
lui român, au intrat în legendă, au făcut din 
„Meșterul Manole" un mit, un exemplu de 
dăruire unei profesii care nu are, se pare, 
nimic spectacular, dar numai in aparență. 
In anii regimului socialist această profesie 
a fost ridicată Ia rangul valorii și demnității 
pe care le merită cu prisosință. Căci, ei, 
constructorii, au făcut să se împlinească pe 
întregul cuprins al patriei cuvintele partidu
lui, să ia contururi materiale politica sa de 
repartizare rațională a forțelor de producție, 
dezvoltarea armonioasă, multilaterală a tutu
ror regiunilor țării, care asigură ridicarea

întregului popor român pe culmi tot mai 
înalte ale civilizației și progresului.

De ziua lor, a constructorilor, ne gîndim cu 
tot respectul și recunoștința cuvenită la cei 
care cu sudoarea frunții și cutezanță în 
gindire au făcut să răsară și să se impună 
privirilor și inimii constelația unică, fără pre
cedent în istoria milenară a acestei vetre 
strămoșești, căreia îi dau o strălucire de 
primă mărime, combinatele și uzinele, edifi
ciile social-culturale, salba de lumini și țesă
tura măiastră a rețelelor electrice de înaltă 
și joasă tensiune, litoralul și perlele Carpa- 
ților, sistemele ce te duc cu gîndul la pînza 
de păianjen a irigațiilor, policromia, domi
nant verde sau ‘arămiu a cîmpurilor și dea
lurilor.

Tară înapoiată industrial, locuri patriar
hale, țară eminamente agricolă... Epitete pe 
care le-am uitat demult și pe care genera
țiile mai tinere Ie cunosc doar din manuale, 
cărți, povestiri. România socialistă de azi 
se înfățișează omenirii într-o nouă ipostază, 
tinde și va ajunge într-o perioadă istorică 
scurtă să ajungă din urmă țările cele mai 
avansate ca nivel de dezvoltare și civilizație. 
Ea s-a și impus în lume ca un factor dina
mic. cu mari potențe și resurse de creație.

In această operă constructorii își au o in
contestabilă și prețioasă parte de merite. Ei 
au transformat în imagini vii gîndurile și 
practica partidului nostru comunist, s-au a- 
firmat ca un detașament de valoare al trudi
torilor și făuritorilor de valori materiale ale 
poporului român, constructor al socialismu
lui, au dovedit și ei, în nobila lor profesie, 
din care pe drept cuvînt își fac un titlu de 
mîndrie. că știu să se dăruiască cu pasiune 
operei vaste de făurire a unui viitor tot mai 

oamenii muncii din 
cu ardoare și îl me-

î

f

ș

Străbătînd căi subterane 
jungem la locul de muncă 
brigăzii fruntașe conduse 
comunistul Costache Zaharia: 
abatajele 6155 și 6 156 stratul 
15, blocul 5 de la E. M, Paro- 
șenl, O pădure de stîlpi hidra
ulici străjuiește două combine 
puternice ce „mușcă" fără ră
gaz din depozitul milenar al 
diamantului negru. Un trans
portor poartă roadele hărniciei, 
pe primii metri în cursa spre 
lumina zilei.

In urmă cu șase săptămîni, 
cei 70 de tovarăși de muncă 
ai minerului comunist Costache 
Zaharia se „bateau" cu roca 
în frontul unui singur abataj. 
Munca minerilor era alternată 
cu funcționarea combinelor 
Q K-52. Oamenii pierdeau însă 
multe ore în care torentul hăr
niciei și-ar. fi putut urma cursul. 
Și pentru a nu mai sta degea
ba atunci cînd combina func
ționează, oamenii brigăzii soli
cită o soluție salvatoare.

Receptivă, conducerea exploa
tării oferă acestor mineri har
nici posibilitatea de a evita 
„timpii morți" indicînd deschi
derea unui nou abataj. De la 
10 iunie Costache Zaharia își 
conduce brigada în bătălia 
pentru cărbune, pe două fron
turi. Atunci cînd în primul aba-

taj combina funcționează, în al 
doilea se execută evacuarea 
cărbunelui, verificarea utilaje
lor, armarea. Prin exploatarea 
simultană a celor două abataje 
energia unor oameni capabili 
este folosită mai rațional 
mai din plin. La început nu 
fost ușor, dar greutățile 
rente unei asemenea lupte 
fost învinse. Acum, succese noi 
șe înscriu pe cartea de vizită 
a brigăzii. în fruntea întrecerii 
socialiste pe exploatare primul 
loc este deținut de una din 
puținele brigăzi miniere care 
își etalează pasiunea muncii 
în două abataje de mare pro
ductivitate. Colaborarea perma
nentă a șefului de 
Costache Zaharia și a 
de schimb Titu 
Gheorghe Popa și '
Toma cu șeful zonei I-a produc
ție, inginerul Aurelian Grosu 
contribuie la depășiri frecven
te de plan și la randamente 
ridicate pe post (10 tone/post). 
Numai în luna iunie depășirile 
se cifrează la 2 100 tone de 
cărbune. Folosirea unor utilaje 
moderne, sub atenta îndruma- 

a inginerului Gheorghe

La institutul de proiec
ție aparataj electrotehnic 

și instalații de automatizare 
din București au fost realiza
te noi aparate destinate auto
matizării unor procese tehni
ce : regulatorul specializat 
pentru procese termice 
„X-72“ și regulatorul de ten
siune pentru locomotivele 
Diesel-hidraulice

,P.
Primul aparat 

cu ajutorul unor 
speciale, reglarea 
a temperaturii, el 
utilizat și pentru 
presiunii, nivelului, 
lui etc. Experimentat 
succes aparatul este ușor 
manipulat, are un coeficient 
valoric de funcționare ridi
cat și poate înlocui aparatura 
similară procurată din im
port.

realizează, 
dispozitive 

automată 
puțind fi 

reglarea 
debitu-

de 1 250

Atenție șl precizie. Intr-un atelier al U.U.M.P
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c Contractele
vor fi onorate

k

Colectivul Stației de cerce
tări pentru securitatea minie
ră Petroșani depune eforturi 
susținute pentru a onora con
tractele încheiate cu C.C.P. 
Lucrările intitulate „Studiu! 
proiilelor minimule a lucră
rilor miniere principale de 
deschidere din Valea Jiului 
pentru asigurarea unui aeraj 
corespunzător diluării ema
națiilor de metan", „Proce
deul de pușcare tn siguranță 
cu nori stingături din bicar
bonat de natriu" și „Studierea 
posibilităților de producere în 
țară a cartușelor filtrante fo
losite la aparate de tal1 are“ 
au intrai tu faza finală, ur- 
mînd ca tn curînd să fie pre- 
Inrde d“ beneficiar.

(Continuare In pag. a 3-a)

1MTLICA TIILE

țării de azi, simbo-

de cultură din Petroșani, clu
bul Vulcan și căminul cul
tural din Cîmpu lui Neag 
vor prezenta spectacole de 
muzică și dansuri populare.

Nicolae LOBONȚ

EDUCATIVE

arheologi (La ereațit.

se răzbună?*

Prof. Constantin PASCU

(Continuare In pag. a 3-a)

noii orînduiri, din realitățile 
viața și munca făuritorilor

de 35 de pionieri 
de istorie, de la 
Valea Jiului, vor
20 iulie, în tabă-

atit scriitorilor și compozito- 
Și

Lambrino, <Nti Dumitrescu, Mioara Babeș. 
Mirel Mîneru, Cătălina Vornic și alți actori 
ai genului vor evolua in spectacolul regizat 
de Alexe Marcovici.

ALE VACANȚEI

fericit, spre care toți 
patria noastră năzuiesc 
rită cu prisosință.

Poate din înfățișarea
lică prin ea însăși și edificatoare deopotri-

(Continuare în pag. a 3-a)

Serbare cîmpenească
La baza de agrement din 

Lupeni se. desfășoară astăzi, 
începind de la ora 10. o fru
moasă serbare cîmpenească. 
Formații artistice dc la Casa

Un grup 
pasionați 
școlile din 
pleca luni, 
ra arheologică organizată în 
localitatea Orăștloara de Sus. 
Aici ei vor fi inițiați în tai
nele arheologiei, vor primi 
îndrumări metodologice, vor 
face săpături, sub atenta su
praveghere a cadrelor didac
tice și a specialiștilor de la 
tyluzeul județean Deva.

MNevastă*mea
Teatrul de estradă din Ploiești va pre

zenta luni, la ora 20, in sala Casei de cul
tură din Petroșani comedia muzicală „Ne- 
vastă-mea se răzbun i" de E Labiche. Silviu

Pentru îmbogățirea repertoriului formațiilor artistice 
de amatori. Comitetul de Stat pentru cultură și Artă or
ganizează Concursul de creație „Vasile Alecsandri", pentru 
piese de teatru într-un act, și Concursul de creație „Ton 
Vidu“ pentru cîntece de masă — ediția 1970. Actuala edi
ție este consacrată celei de-a 50-a aniversări a Partidului 
Comunist Român, avînd menirea să stimuleze realizarea 
unor lucrări valoroase din punct de vedere artistic și edu
cativ, inspirate din lupta partidului pentru eliberare socială 
și națională, pentru edificarea 
contemporane ale patriei, din 
socialismului.

Concursurile sînt deschise 
rilor, membri ai uniunilor de creație respective, cit 
oricăror persoane cu aptitudini în domeniul creației drama
tice și muzicale. Cele mai bune lucrări dramatice și cîntece 
de masă prezentate în concurs vor fi distinse cu premii și 
mențiuni.

Răgaz binemeritat și mult 
prețuit de elevi, vacanța de 
vară nu echivalează cu o stag
nare totală a procesului in- 
structiv-educativ ci cu o con
tinuare a acestuia în forme 
noi, suple, foarte variate, me
nite să odihnească intelectul, 
să oțelească trupul și să adau
ge un plus de cunoștințe celor 
sedimentate în cursul anului 
de învățămînt. Pedagogii sînt 
unanimi în a recomanda o cit 
mai atentă și mai adecvată o- 
rientare a multiplelor activități 
de vacanță, în conformitate cu 
interesele elevilor, cu dezvol
tarea lor intelectuală și fizică, 
precum și cu aptitudinile și 
deprinderile dovedite, pentru ca 
nici una din implicațiile psiho- 
pedagogice, sociologice, igieno- 
sanitare ale vacanței să nu fie 
neglijată.

Fără îndoială, unele forme 
și acțiuni școlare trebuie pre
luate (adaptate) necesităților 
vacanței. Ne gîndim în primul 
rind la activitățile dirijate în 
cadrul cărora elevul lucrează 
independent. însă supravegheat 
și corectat dc profesor cînd este 
necesar. Menite să dezvolte 
creativitatea copilului, să-i o- 
fere posibilitatea de a lucra în 
ritmul și în maniera carc-i con
vin, activitățile dirijate se ca
nalizează în vacanță cu pre
cădere spre consolidarea și 
deprinderea unor noi cunoștin
țe tehnice, artistice, de cultură 
generală, spre jocurile sporti
ve în aer liber etc. Din neferi
cire, ele nu își au totdeaiffia 
cadrul necesar asigurat. Astfel,

deși logic activitatea caselor 
pionierilor ar trebui să fie ma
ximă în perioadele de vacanță 
și mai ales în vacanța de vară, 
totuși acest lucru nu se întîm- 
plă ele întferupîndu-și activi
tatea pe timpul vacanței. E 
drept, s-au înființat și în Va
lea Jiului, ca pretutindeni în 
țară, cluburi ale elevilor unde 
există spații adecvate de re- 
creere dar, cel puțin în caztil 
celor din municipiul nostru, nu 
poate fi vorba cu adevărat de 
activități dirijate, ci cel mult 
de o consumare mai mult sau 
mai puțin plăcută a timnului 
liber. Mai rămîn însă pedago
gilor destule „supape11 în această 
direcție și anume, taberele, ex
cursiile, drumețiile, concursu
rile cultural-sportive, munca pa
triotică.

Menită să familiarizeze pe e- 
levi cu efortul fizic susținut, 
să-i educe în spiritul patrio
tismului și al dragostei de mun
că, să le trezească responsabili
tatea socială, munca patrioti'ă 
este un domeniu vast de apli
care a unor precepte deprinse 
mai mult teoretic în orele edu
cative din școală. Pe șantierul 
noului liceu din Petroșani, ală
turi de constructori. în incinta 
minei Petrila, elevii au ținut 
să contribuie după forțele lou 
la munca de zi cu zi a oame
nilor din Valea Jiului. Ei sînt' 
acum în măsură să cîntârească 
singuri prețul muncii părinților
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„O contribuție deosebit de importantă Ia ma
rile succese dobîndite în dezvoltarea multilate
rală a patriei, Ia înfăptuirea programului parti
dului de industrializare socialistă, de dezvoltare 
a agriculturii, de îmbunătățire a condițiilor de 
viață ale poporului au adus-o oamenii muncii 
care lucrează în sectorul construcții. Activita
tea de construcții reprezintă o parte compo
nentă esențială a operei de edificare a socialis
mului în țara noastră — vastă operă construc
tivă, creatoare44.

(Din cuointarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea pe Iară a lucrătorilor din construcții, februa
rie 1966).

BRAiMCUSIAINA
.9

De Gorj dacă vorbești, vor
bești Și de Brâncuși... Cînd zi
lele trecute, îd mijlocul șantie
rului T.G.H. de la Vulcan 
vorbeam cu șeful „brigăzii de 
zidari gorjeni" — Marin Vulpe 
— am avut satisfacția de a 
descoperi în cuvinte simple, 
adevăruri strălucitoare, din 
acea coloană infinită, suplă dar 
xobustă a muncii noastre pa
sionate și creatoare.

...Marin Vulpe, mi-a poves
tit toată viața lui de oînd a 
pornit-o de-acasă din Gorj să-l 
urmeze pe taică-sSu, pe 
atunci zidar la București. Nu 
l-a plăcut la început meseria. 
„Nu puteam căra gălețile cu 
mortar că erau grele, Iar eu 
mic de statură". Avea pe a- 
tuDCi 16 ani. Dacă-1 place 
acum ? întrebarea nu-și mai 
are rostul.

...In 28 mai al anului curent 
Marin Vulpe șl echipa sa înce
pea lucrul la căminul de 
Morișoara (Vulcan). Țara în
treagă era deja un front de 
Suptă pentru restabilirea nor
mală a vieții afectate de Inun
dații toii oamenii munci! răs- 
punzind activ chemării parti
dului de a contribui cu toate 
tortele ior pe șantierele refa
cerii. Și in acest timp se punea 
problema terminării într-o sin
gură lună, în loc de două, a 
fațadei blocului de nefamillștl. 
Puteau oare acești zidari Ini
moși să nu răspundă PRF7ENT 
și de această dată ? ...La !?8
Iunie a.c., deci după ® lună, 
lucrările de fațadă la căminul 
din Vulcan erau terminate. 
'Au muncit atunci intr-un ritm 
alert ; nu opt ore, nu zece, 
ci douăsprezece, sau patruspre
zece ore într-o zi. Duminicile 
cite opt ceasuri. Și intr-o lună 
s-a reușit o pertormantă rare 
nu a putut fi atinsă la cămine
le similare de la Dîlja și Live- 
peni. Organizarea lucrului a 
fost precisă și eficace. Fiecare 
om din brigadă era specializat 
Jm asume operații. Gheorghe

Amurgul s-a lăsat 
de mult. Culmile Re
tezatului au prins un 
contur violet, brodat 
cu nuanțe sîngerii, 
tremurinde... O zi, '-le 
-lata aceasta însorită, 
s-a ci Uw ndut undeva 
după munți de unde, 
parcă își pulsa ultime
le luări de bun rămas. 
Valeu și-a luat hainit 
șerpuindă, țesută cu 
mii de licurici și nes
temate. primind sea
ra ca pe un musuiir 
neprețuit...

De acolo, de unde 
Paririgul străjuiește im
petuos, cerul parcă 
și-a deschis o geană 
prin care străbătu o 
undă zodiacală de lu
mină, ptecizînd contu
rul masivului-tn toată 
măreția lui nocturnă... 
Și iată că în acel loe, 

Vulpe, fratele său Marin, Pom- 
piliu Iedu, Florea loancea, e- 
xecutau astfel doar lucrările 
de înaltă calificare, cum ar fi 
realizarea profilelor, șpaielilor, 
a colturilor. Gheorghe Valuta- 
nu, Ion Martinescu, Aurel G®- 
jocaru și alții executau lucrări 
corespunzătoare categoriei de 
calificare. Pentru cei 1690 de 
metri pătrati de fațadă reali
zați în condiții de calitate »«- 
respunzătoare, lucrare* * fiind 
contractată conform noului 
sistem de salarizare, in acord 
global, întreaga origadâ de 11 
oameni a primit suma «le

In preajma sărbătorii edi
lilor ne-am adresat unui nu
măr de constructori din Va
lea Jiului, pentru a ne îm
părtăși din gîndurile lor. Cu
vintele rostite, pline de ho- 
tărîrea de a munci cu abne
gație, cu dăruire și în conti
nuare pentru îndeplinirea cu I succes a prevederilor de plan 
ale ultimului semestru din ac- I tualul cincinal, sînt în ace- 

Ilași timp o dovadă de res
ponsabilitate majoră față de I sarcinile perioadei actuale,
un răspuns călduros la a- 

(pelul partidului, de a perfec
ționa activitatea de construc- 

iții-montaj la cote tot niai 
înalte.
(Dumitru Popa, șeful șan

tierului Valea Jiului al
I I.C.F. : „Gînduri ? Să îndepli-
* nim planul de stat ce ne re

vine pe anul 1970 cu 20 de 
j zile înainte de termen".

Carol Hutter, buldozerist la 
’ lotul Aușel al șantierului 
f I.C.F. : „Lucrările ce le vom 
I" executa vor fi terminate la 

timp, de o cit mai bună cali- 
I fate, astfel ca pînă la 30 sep- 
I tembrie a. c. să se poată da 
Iîn exploatare drumul auto 

forestier Clăbucet pe o por-

„POEZIA1* 
MESERIEI 

DE ZIDAR
27 000 lei. Șeful de . echipă, de 
pildă a ciștigat in a„ea lună 
peste -1 700 lei. Vrednicia șl 
hărnicia constructorilor sînt 
stimulate, prețuite.

Alături de blocul turn F 9 se 
zărea sub noi, sub poalele 
muntelui Straja, întregul carti
er nou al Vulcanului — zeci de 
blocuri, turn și „lamă" cu pa
tru ori cu zece etaje care cu
prindeau sute și sute de apar
tamente, de locuințe ale vulcă- 
nenilor, mineri, preparatori, 
constructori, intelectuali. Culo
rile felurite și combinate ale 
fațadelor, albe, gri, albastre ori 
cărămizii, imbrăcau truda atîtor 
și atitor zeci de constructori, 
incorporată in blocurile falnice, 
moderne, aspectuoase, mărturii 
în timp despre o viață nouă, 
prosperă. La toate aceste blocuri 
de locuințe, ca zidar „roșar" 
ori ca tencuitor, a participat 
și Marin Vulpe. La majoritatea 
a executat nu corpul din cără
midă ori beton ci fațada; e un 
lucru pretențios, căci se- cere 

1

DIN VALE
firmamentul își înce
pea „baia" în argintul 
— auriu care se in
tensifica neasemuit, 
dezvelindu-ne coche
tarea Ntîndrei cu 
Cîrja...

Cind Luna și-a ri
dicat fruntea dindără- 
tul Paringului, a ră
mas cîteva clipe îțn- 
pietrită, dezorientată. 
Serile dinainte, domi
nate la rînd de nori, 
i-au cam schimbat 
„stilul" de orientare. 
Acum, privea năucită 
tn Vale și avea senzu- 
ția că s-a inversat 
cerul. „De cînd aceas
tă nouă constelație 
își zise. „Să fie o spi

rală din Calea Lactee 
pe care n-o cunosc i“ 
Și în acea clipă, sin
cronizate, sirenele din 
Vale anunțau ora 22. 
Și-n acea clipă Luna 
pricepu și căzu pe 
gînduri. Și în acea 
clipă, într-una singu
ră — pentru că nu 
avea „clipe" de pier
dut — trecu in revis
tă „adevărul". „Da 1 
Toată această conste
lație .este izvorîtă din 
mina pricepută a o- 
mului... „Familia" de 
stele de colo, e Paro- 
șeniul..." Și, lncepînd 
din Uricani, Luna par
curse șiragul conste
lației cu sclipiri dia

calitate deosebită. O greșeală 
în zidărie poate fi acoperită 
de o „haină" colorată, îngrijită, 
de tencuială, de placaj ori din 
praf de piatră. în fațadă însă, 
orice denivelare, orice linie 
și colț șerpuit sau nesimetric 
dă o notă dezagreabilă și defa
vorabilă pentru întreaga con
strucție. Multi zidari se feress 
să lucreze la fațadă. „E mai 
pretențios și se cîștigă puțin" 
spun unii. Nimeni nu bănuia 
că se pot obține recordul i cîș- 
tiguri și lucrări de calitate ie 
felul celui stabilit de brigada 
„de zidari gorjeni" la căminul 
de la Vulcan. Marin Vulpe 
preferă, să execute astfel d» 
lucrări, iar brigada pe care o 
conduce s-a specializat în e- 
xecuția lor. „De ce ?*  l-am în
trebat. „îmi place mai mult!" 
„Și din ce motive?" am insis
tat noi.

...A cuprins cu privirea, ca 
pentru a căuta răspunsul, mo
zaicul culorilor fațadelor din 
noul cartier vulcănean : ,.Dn
constructor e satisfăcut te 
ceea ce rămîne în urma lui. -fe 
lucrarea pe care știe că a clă
dit-o. Cărămizile sînt ascunse. 
Finisajele însă vizibile. Q fa
țadă frumoasă atrage privirea '*

A grăit drept. Priveam pla
cajele cărămizii ce se impu
neau ca fîșii verticale de zeci 
de metri, gri-ul deschis al an
cadramentelor din praf de pia
tră al ferestrelot, tencuiala co
lorată a fațadelor și l-am 
aprobat. Constituiau, toate adu
nate în acest frumos earlier 
din Vulcan, poezia meseriei 
lui de zidar, o compoziție 
„brâncușiană". nouă, turnată în 
formele palmelor harnice ale 
lui și ale colegilor lui, ale 
constructorilor vulcăneni, o 
compoziție care glăsuieste ori
cine! lumii despre zborul verti
cal si impetuos al nostru, '.n 
cuprinsul unor zări noi și lim
pezi.

Ion MĂRGINEANU

mantine. Cartierele 
noi, cu steluțe cwe 
parcă (ișnesc pe ver
ticală — Coroeștii, 
Vulcanul, . Urata, Ae
roport, Petrila... Con
stelații așezate cu 
mina, stea cu stea, de 
constructori. Da! Ei, 
constructorii au ridicat 
ca din pămînt acest 
noian de stele în u- 
ceastă așezare mine
rească, Ei, constructo
rii, fac să apară in 
acest noian aproape 
zilnic, cite o verticală 
de stele, apoi alta și 
alta...

„Cum de n-am reu
șit să deduc asta de la 
început f*  — se miră 
Luna. Și, mulțumită, 
începu să stropească 
cu argint culmile ce 
stau de strajă Văii...

Ion LICIU

In „laboratorul" înălțimilor.

PANOU DE ONOARE
CONSTRUCTORI FRUNTAȘI

IOAN maistru,BUCICA, 
Valea de Pești 
(l.L.H.S.)

TRAISTA, dulgher, 
lotul Livrzeni

(T.C.M.M.)

COSTACHE MAFTEI, instalator
încălzire centrală, șantier 5 

instalații (T.C.H.)

EUGEN BUMBARU, zidar, 
lotul corecții de torenți 

Morișoara — Vulcan

NICOLAE
Iotul

DUMITRU POSTOLACIIE, zi
dar, șantierul nr. 1 Petroșani 

(T.C.H.) (I.C.F.)

GHEORGHE ILAȘ, fierar-beto- 
nist, lotul Petroșani (T.C.M.M.),

MIHAI RACZ. lăcătuș, 
lotul montaj est 

(T.C.M.M.)

.ADRIAN SAVA, instalator, 
lotul 2 alimentări cu apă 

(l.L.H.S.)
EMER1K FEKETE, 

dulgher, 
șantierul I.C.F.

CONSTANTIN CRISTEA, dul
gher, montor de poduri, Iotul 
suprastructură (șantierul 17)

q

Fe baza rezultatelor primu
lui semestru al acestui an, 
clasamentul constructorilor 
din Valea Jiului se prezintă 
astfel ;

LOCUL I : ȘANTIERUL 
I.C.F.. cu realizări semestriale 
valorice de 50,6 la sută din 
planul anual; cu planul fi
zic îndeplinit în proporție 
de 137,5 la sută.

LOCUL II—III : ȘANTIE
RUL I.L.H.S., cu realizări se
mestriale valorice de 50,2 la 
sută din Planul anual; pla
nul fizic îndeplinit și depă-

Clasament
șit; 200 000 lei economii, față 
de prețul de cost planificat.

LOCUL II—III : GRUPUL 
DE ȘANTIERE AL T.C.H., cu 
realizări semestriale valorice 
de 50,2 la sută din planul a- 
nual: planul fizic îndeplinit; 
154 000 lei economii față de 
prețul de cost planificat (pe 
cinci luni).

LOCUL IV : ȘANTIERUL 
T.C.M.M., cu realizări semes
triale valorice de 48,7 la sută 
din planul anual, planul fi
zic îndeplinit ; 204 000 lei eco
nomii țață de prețul de cost 
planificat.

LOCUL V : ȘANTIERUL 
17 C.C.F., cu realizări semes
triale valorice de 46,8 la sută 
din planul anual; planul fi
zic îndeplinit și depășit; 
343 000 lei economii înregis
trate la capitolul materiale.

țiune de 4,6 km".
Jng. Ștefan Nicolau, șeful 

șantierului Valea Jiului su
perior al l.L.H.S. : „Am o 
mulțumire că e mobilizat la 
treabă colectivul nostru, că 
numărul cazurilor de indis
ciplină s-a redus, și că în 
general toate loturile sînt cu 
sarcinile de plan îndeplinite. 
Gîndul meu este la 
viitorul baraj la care inten

GÎNDURI de ziua noastră
ționez să lucre?, o dată fi
ind terminat acesta din Va
lea Jiului".

Nicolae Bucică, maistru la 
lotul Valea de Pești al 
I.L.H1S. : „lntîmpin Ziua con
structorului cu gîndul de a 
munci necontenit împreună 
cu colectivul nostru pentru a 
da în folosință la termenul 
stabPiit toate obiectivele hi
drotehnice de la Valea de 
Pești".

Ing. D. Țurnă, directorul 
grupului de șantiere al

„...ȘI LOCURILE
ȘI LUCRĂRILE

MĂ ATRAG“
Chiar dacă lucrările de artă 

— podurile, zidurile de spri
jin, barajele etc. — nu au o 
pondere însemnată în costul 
ori în lungimea unui drum 
auto forestier, rolul și gradul 
de tehnicitate a lucrării sînt 
mai mult decît importante.

...La Cimpa, unde e și se
diul .șantierului I.C.F., mi-a fost 
prezentat șeful brigăzii de mun
citori care execută astfel de 
lucrări de artă — un om înalt, 
spătos, bine legat, de vreo 35 
de ani, pe nume Emerik Fe- 
kete. De meserie e dulgher, a 
venit în Valea Jiului acum opt 
ani și de atunci muncește tot 
în cadrul șantierului I.C.F. Cu 
cei 14 muncitori din echipa lui 
execută și lucrări de fierar-be- 
toniști, de zidari și de betoniști.

L-am întrebat care a fost cea 
mai grea lucrare. Mi-a povestit 
despre ea cu o însuflețire vie 
și năvalnică, și care îmbrăca 
o satisfacție sufletească since
ră a unui lucru greu, dus însă 
la bun sfirșit; privirea care 
cuprindea parcă toiul faptelor 
de-atunci și zimbetu) fericit ii 
trădau sentimentele de reușită. 
Era vorba de cele patru poduri 
mari din cheile abrupte ale

T.C.H. : „Acum cind Grupul 
nostru de șantiere împlineș
te 21 de ani de activitate în 
Valea Jiului, să parcurgem 
cu toții din cadrul colectivu
lui, cu ochii și cu mintea, 
localitățile municipiului nos
tru de la Cimpa la Valea 
de Pești și să spunem: „și 
eu sînt unul care am con
tribuit la înnoirea totală a 
Văii Jiului !“ Să ne angajăm

totodată că nu vom pleca de 
aici pină cind nu vom intra cu 
buldozerul și în fostele „cen
tre" ale Petroșaniului, Petrilei 
și o bună parte a Lupeniului, 
pină cînd altele noi, moder
ne nu le vor lua locul.

Pentru activitatea noastră, 
doresc să ne-o perfecționăm 
din ce în ce mai bine (mai 
ales în privința montării pa
nourilor mari și a bazelor 
de depozitare a materialelor 
și a tranzitelor); pentru 1971 să 
dorim a avea un plan la ni- 

Jiețului de pe drumul auto 
Jieț — Lotru (in drumul No
vaci — Sebeș). Mi-a vorbit și 
de corecțiile de torenți, de cele 
două baraje executate la Taia 
și de atîtea și atitea altele, 
cu o precizie și exactitate a 
cifrelor de invidiat. Mi-a vor
bit de colegii săi de echipă, 
de Francisc I’usok din Zalău 
„care n-a știut să bată un cui 
cind a venit și acum e un a- 
jutor de nădejde al meu, inert 
se descurcă singur"; de condi
țiile lor de viață; de faptul că 
„au saltele și perini de bure
te", iar „mîncarea e bună la 
cabană".

L-am iscodit dacă nu îi e 
urît pe șantier, dacă n-ar .vrea 
să plece spre oraș. „Mulți m-au 
întrebat, intr-adevăr ce mă ti
ne legat de șantierul ăsta. Doar 
pot ciștiga și la ora.ș 2 500 de 
lei într-o lună. Și poate aș a- 
vea mai mult confort si m-aș 
distra mai bine. Dar m-am o- 
bișnuit aici și-mi place. Mi-ar 
părea rău să plec. ...Și locurile 
și lucrările mă atrag. Atunci 
mă bucur mai tare cînd știu 
că am de executat un pod ma
re, cu oameni puțini dar cu ca
re să mă 'înțeleg bine",

M. PAUL

velul posibilităților, avînd în 
vedere forța și coeziunea co
lectivului nostru".

Costache Maltei, instalator 
încălzire centrală, șantierul 
5 instalații T.C.H. ; „Să avan
săm cit mai mult la noul 
liceu din Petroșani avînd în 
vedere termenul scurt de 
predare. In rest... sănătate 
să fie !“

Ing. loan Lăsat, șeful șan

tierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. i „Noțiunea de con
structor cred, nu poate fi 
despărțită ca de altfel a atît- 
tor alte meserii, de munca 
pasionată, intensă, plină de 
dăruire. De aceea gindurile 
revelează, vorbind la trecut 
și în speță de colectivul șan
tierului nostru, roadele mun
cii constructorilor noștri ex
primate în înălțimi de beton, 
oțel și sticlă clădite în fo
losul minerilor, al țării, în 
toate incintele industrial-mi

CIFRE Șl FAPTE
De la începutul acestui an, colectivele de constructori 

din Valea Jiului au obținut o serie de realizări remarcabile 
care conturează incă de pe acum înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor anuale de plan. Dintre acestea menționăm (in or
dinea pondere! producției globale in planul de investiții al 
municipiului) în primul rînd următoarele predări de o 
biective:

GRUPUL DE ȘANTIERE T.C.H.
• 630 de apartamente predate în termenele stabilite si 

numai cu calificative de „bine" și „foarte bine";
• alte obiective cum ar fi drumuri, alimentări cu apă. 

rețele termice, posturi trafo. lucrări de fațadă si repa
rații etc.

ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚII-MONTAJE MINIERE
• Instalația de brichetaj de la Coroești cu o capacitate 

de fabricare de 600 000 tone/an;
• Complexul S.C.S.M și poligon;
• Depozitul de lemne mecanizat al E. M. Petrila;
• Instalația tie extracție puț 3 Dîlja;
• Drum de acces spre puțul de aeraj Livezeni est;
• Instalația de săpare a puțului de aeraj nr. 2 Livezeni;
• Instalația de săpare a puțului principal de la Li

vezeni;
• Atelierul zonal, Iscroni etapa a Il-a;
• Rețelele de alimentare cu apă și canalizare C.F.I. etc.;
• Pavilionul de poartă de la Uricani și altele ;

ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE LUCRĂRI 
HIDROTEHNICE SPECIALE

• Complexul de alimentare cu apă de la Jieț cu o ca
pacitate de 70 litri/secundă (față de 50 litri/secundă cit a 
fost programat) care cuprinde o stație de pompare și 10 
puțuri forate;

• Conducta de aducțiune Maleia — Petroșani ;
• 4 vile ale grupului social de exploatare de la Valea 

de Pești au fost predate cu 6 luni înainte de termen, inclu
siv centrala termică;

ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 
DE CONSTRUCȚII FORESTIERE

• Drumurile auto forestiere Piriul lui Grivei, Dîrlogul, 
Bilele, Preoteasa și Piriul Jidanului în lungime totală de 
4,4 kilometri dintre care 1,2 km au fost dati în circulație

__ _________________________/

niere din Valea Jiului, ale 
exploatărilor și preparațiilor 
de cărbune; vorbind la pre
zent, trebuie să felicit cu 
această ocazie pe toți acei 
oameni de nădejde, munci
tori, ingineri Și tehnicieni ai 
șantierului nostru care, în 
acest an, înțclegind pe' de
plin menirea și responsabili
tatea lor profesională, au 
contribuit la înfăptuirea u- 

nor succese de producție 
dintre care printre cele mai 
importante este sporirea con
siderabilă a eficienței șantie
rului, materializată elocvent 
în îndeplinirea pentru pri
ma oară în activitatea Sa a 
sarcinilor planificate la pre
țul de cost și obținerea unor 
economii suplimentare. In 
perspectivă ? Să predăm pînă 
la finele anului toate obiec
tivele planificate a fi termi
nate, să consolidăm eficiența 
economică în primul rînd 

printr-o muncă mai intensă 
și judicioasă a colectivului, 
prinți-o pregătire exemplară 
și din timp a condițiilor de 
producție, prin întărirea cli
matului de muncă din ca
drul șantierului nostru, prin 
conjugarea la un nivel supe
rior a eforturilor noastre cu 
cele ale beneficiarilor".

loan Traistă, dulgher, șan
tierul T.C.M.M. : ..Datorită 
muncii colectivului in care lu
crez am putut obține rezul
tate frumoase. Doresc în con
tinuare cu aceleași senti
mente să fac parte din acest 
colectiv și să obținem reali
zări si mai bune".

Ing. Radu Zabulică, șeful 
șantierului 17 Construcții Căi 
ferate : „Dorim ca rezultatele 
noastre să se înscrie în vii
tor Ia nivelul celor mai bune 
realizări din Valea Jiului, ea 
urmare a activizării muncii 
întregului nostru colectiv".

Constantin Cristea, șantie
rul I.C.F. ! „De Ziua construc
torului mă oblig să muncesc 
cu mai mult elan pentru a 
contribui astfel și eu la în
florirea patriei și la desăvâr
șirea cu succes a socialismu
lui*.
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STIMA Șl ADMIRAȚIE
pentru făuritorii noilor edificii
industriale și social-culturale

(Urmare din pag. 1)

vă. Valea Jiului, peisajul ei contemporan, 
le îndeamnă să cugeti la faptul că împleti
rea armonioasă intre frumusețile naturii cu 
frumusețile făurite de miinile harnice ale 
constructorilor îi <lau aspect inedit. Orașele 
miniere ale Văii Jiului, ridicate în anii re
gimului nostru, cu puțurile moderne, între
prinderile. blocurile in culori pastelate in 
care oamenii muncii se bucură de confortul 
dorit, Cu școlile noi și edificiile social-cultu
rale dau măsura activității rodnice pe care 
au desfășurat-o „oamenii șantierului", con- 
slructorii. Nimic din înfățișarea acestor așe
zări nu mai suportă comparații cu trecutul.

Întruchipare vie a politicii partidului.*  ma
terializare a eforturilor economice și finan
ciare ale statului, rod al muncii neobosite pe 
care au depus-o proiectanții, cadrele tehnice, 
constructorii, bilanțul acestui an, ultimul an 
al cincinali'lui. este mai mult decît 
dent.

In primele șase luni constructorii 
în folosință Ia termenele stabilite 
apartamente, obținind toate, la recepționare. 
numai calificativele „foarte bine" ți „bine". 
S-au întreprins lucrări de amploare pentru 
construcția și amenajarea de drumuri, ali
mentare cu apă, rețele termice etc.

Succese de seamă au înregistrat muncito
rii, tehnicienii și inginerii șantierului de 
eonstrucții-niontaje miniere. Ei au dat în 
producție înainte de termen sau la termenele 
stabilite instalația de briclietaj de ta Corcești, 
complexul S.C.S.M. și poligon, instalația de 
extracție puțul 3 Dilja și 
importanță majoră 
țărilor miniere.

Constructorii din 
în acest an și alte 
care complexul de 
Jieț, conducta de aducțiune Mateia — Petro
șani, lucrările de regularizare a albiei Jiului 
și Slătinioarei, drumuri forestiere.

Incadrîndu-se organic în eforturile sporite 
ale întregului popor, acest detașament har

co miu-

au dat
630 de

pen tru
alte obiective de 
producția exploa-

Jiului au înscrisValea 
realizări notabile printre 
alimentare cu apă de la

îți dăruiește în
de muncă inde- 

calitativ superior 
planul de stat pe

nic, priceput și entuziast, 
treaga capacitate și putere 
plinirii exemplare la nivel 
a sarcinilor ce le revin din 
acest an.

Intr-o unanimitate impresionantă, atît de 
obișnuit statornicită la poporul nostru întreg, 
constructorii au aprobat cu toată convinge
rea că s-au angajat să dea putere de fapt 
împlinit măsurilor stabilite de Plenara C.C. 
a! P.C.R. din 8—9 iulie. Ei înțeleg, ca întot
deauna, că depășirea greutăților cauzate de 
calamitățile naturale economiei naționale și 
asigurarea mersului neabătut al țării pe 
drumul prosperității, potrivit liniei politice 
generale elaborate de Congresul al X-lea al 
P.C.R. stă în puterea poporului și depinde 
numai de el. de munca lui

Conducerea partidului a 
cel mai convingător și a 
înflăcărată constructorilor,
de a-și concentra eforturile și elanul creator 
pentru refacerea capacităților de producție 
distruse ori avariate de inundații, a orașelor 

■ și satelor afectate de calamități, de a înde
plini înainte de termen planul de investiții 
pe acest an, de a devansa unele lucrări 
prevăzute pentru anul viitor acolo unde con
dițiile permit.

Constructorii, asemenea tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, întregului popor, 
știu că de îndeplinirea sarcinilor economice 
și sociale stabilite de partid depinde crește
rea bunăstării 
viață materială 
unesc eforturile 
lor muncii din 
vederea făuririi 
greșul al X-lea 
— făurirea 
dezvoltate.

De ziua lor, urăm constructorilor, tehnicie
nilor, proiectanților, tuturor oamenilor de pe 
șantiere, noi și însemnate izbînzi în îndepli
nirea sarcinilor sporite ce le revin, sănătate 
și fericire.

Incadrîndu-se 
neral, care a 
noastră de la Un capăt la altul, 
în vederea lichidării consecin
țelor inundațiilor, colectivul 
.Autobazei de transport auto 
Petroșani, lucrînd duminica și 
peste orele de program, a reu
șit ca, sub îndrumarea perma
nentă a organizației de partid 
și sprijinul Comitetului sindi
catului și U.T.C., să-și realizeze 
și să-și depășească sarcinile de 
plan în perioada care a trecut 
de la începutul anului.

Astfel, acordind o deosebită 
atenție mai bunei organizări a, 
transporturilor de marfă și că
lători, unei strînse colaborări 
cu principalii săi beneficiari 
cum sînt, unitățile din cadrul 
Centralei cărbunelui, șantierele 
T.R.C.H., T.C.M.M. și altele, 
realizării’ coeficienților de par
curs și capacitate, calității re
parațiilor, întăririi disciplinei

în avîntul ge- 
cuprins patria

REALIZĂRI
LA AUTOBAZA

creatoare.
arătat în modul 

lansat o chemare 
întregului popor

PETROȘANI

Siderurgiștilor 
hunedoreni 
însemnate 
cantități 

de fier vechi 
din Valea Jiului

Stă- 
fur- 
Hu- 

de

ALE VACANTEI

lor, ridicarea nivelului de 
și spirituală. Dt> aceea ei iși 
cu eforturile tuturor oameni- 
patria noastră socialistă în 
obiectivului stabilit de Con- 
pentru această etapă istorică 

societății socialiste multilateral

Mini-sauna
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tinerele. Popu-
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producă pe piatră tabloul în 
starea lui actuală și a calcu
lat că operația ar costa între 
1,5 și 1,8 milioane mărci.

Renumita bate finlandeză 
se pare că iși trăiește cea 
de-a doua 
taritatea sa crește cu atît mai 
mult cu cit populația frec
ventează chiar cursuri pen
tru însușirea metodei de că- 
lire a organismului prin 
saună.

In Cehoslovacia a fost in
stituit un vast program de 
construcții de saune. O în
treprindere cehoslovacă a și 
început construcția a două 
tipuri de mini-saune, care pot 
fi montate pe o suprafață 
mică pe lingă uzine, in vile 
și chiar în apartamentele din 
blocuri.

„Cina cea de 
taină“ 

în primejdie
Editorul de reproduceri 

artă GQnther Dietz din R.F.G. 
a organizat o acțiune în ve
derea salvării celebrei fresce 
a lui Leonardo da Vinci „Ci
na cea de taină" aflată la 
mănăstirea Santa Maria della 
Grazie din Milano, amenin
țată să se degradeze.

Dietz intenționează să re-

COLO

Cel 
codatul 
Urnii 20 
care an

Floarea 
cutremurelor 

de pămînt
Primula regală crește

Insula Java (unde este de
numită „floarea cutremurelor 

. de pămînt") și numai pe 
pantele vulcanilor.

Primula regală se deose
bește de celelalte primule

prin faptul că înflorește 
mai in ajunul eruperii vul
canului fi servește localnici
lor ca un original semnali
zator. De îndată ce văd că 
primula regală înflorește, lo
cuitorii satelor situate la poa
lele vulcanului iși părăsesc 
locuințele și se refugiază în. 
locuri mai sigure.

Institutul cărții j
b

Ib
I
b

I
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In acest an, Institutul cărții 
din Cuba va edita 15 milioa
ne de volume de literatură dc 
toate domeniile, adică de 15 
ori mai multe cărți decît s-au 
tipărit in Cuba în 1969. 70 
Ia sută din tomurile de lite
ratură tehnică au fost oferite 
gratuit studenților și elevilor.

Institutul cărții a luat 
ință incă din primii ani 
revoluției din Cuba.

fi- 
ai I

*

I

■ ■■

mai mic orășel din Polonia, Lendyczck, din voie- 
Koszalin, are o populație de 535 de locuitori. In ul- 
de ani, populația acestei localități a crescut in fie- 
cu zece locuitori.

-fc
mai rară varietate de pin crește in insula japoneză 

barbă a dragonului".
Cea 

Miyashima. Este vorba de așa-numita 
Pomișorul nu are mai mult de 0,50 m înălțime, in schimb 
crengile lui se întind pe pămînt, atingînd 30 m lungime.

Cea mai mare^dintre meduzele cunoscute piuă in pre
zent este Cianeea. Acest monstru de culoare 
albăstruie poate atinge 4 metri in diametru, iar 
sale — 30 metri.

portocaliu- 
tentaculele

★

Cel mai inalt om din lume măsoară 2,61 m.
de Gabriel Estevo-Monjani din Mozambic, un tinăr în vrrstă 
de 22 de ani.

Este vorba

în muncă, sarcinile de plan 
privind transportul de marfă, 
tone/km au fost realizate în pro*  
porție de 103,9 la șută, iar 
cele privind transportul de eăr 
lători, tone/km convenționali, in 
proporție de 104,8 la sută. Rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
privind transportul de ealatori’ 
și marfă, a coeficienților de 
parcurs și capacitate, de par
curs mediu in proporție de 
104.8 la sută, au dus la realiza- 1 
rea unor economii în valoare 
de peste 42 200 lei.

S-au evidențiat în muncă con
ducătorii auto Constantin Fie
rea, Constantin Ajităriței, Con
stantin Cruceru, Richard Co- 
vercă, Valentin Teuteșan, Ilie 
Sterpu, Nicolae Georgescu ș.a.

„Vom depune eforturi sporite 
ca semestrul doi al anului să 
ne aducă noi succese în mun
că — ne spunea inginerul șef ' 
I. Cristea — cu toate că de la 
1 iulie am preluat și sarcinile 
transporturilor interne ale ca
rierei Banița, care pune în fa
ța noastră transportarea zilnică 
a unei cantități de 2 000 tone 
calcar destinat furnalelor Hu
nedoarei".

Colectivul Depozitului Li- 
vezeni al Întreprinderii de 
colectare a metalelor Hune
doara, muncește cu 
ruință pentru a asigura 
nalelor și o/elăriilor din 
nedoara cantități sporite
metal vechi. Numai in primul 
semestru s-au expediat indus
triei siderurgice 1 200 tone 
tier vechi peste prevederile 
de plan.

Aceste rezultate se dato
reze in primul rind mobiliză
rii întregului colectiv de 
muncă al depozitului la înde
plinirea lună de lună a sar
cinilor, printr-o mai bună or
ganizare a activității și folo
sirea rațională a capacității 
mijloacelor de transport auto, 
activități in care s-au evi
dențiat : O\ idiu Sandru și 
Petru Cocolan, conducători 
auto, loan Colceag, primitor- 
distribuitor, Petre Busuioc, 
șarjator și alții.

Vj contribuție de seamă o 
au in activitatea de colectare 
a iieruiui vechi unitățile e- 
conomice din Valea Jiului 
care, in majoritatea lor au 
respectat prevederile Hotări- 
rii Consiliului de Miniștri cu 
privite ta obligațiile între
prinderilor de stringere, de
pozitare și predare a deșeu
rilor metalice și metalelor 
vechi, îndeplinind obligațiile 
ce le revin prin contractele 
încheiate cu I.C.M. Cointere
sarea materială prin sistemul 
de premiere, acordat de lege 
cplecțivelor însărcinate cu 
cdlgctarea, depozitarea, încăr
carea și expedierea metale
lor vechi dă roade bune aco
lo unde conducerea întreprin
derii îl folosește cu discer- 
nămint.

(Urmate din pag 1) 

lor și, mai mult, au învățat că 
edificarea unei societăți moder
ne multilateral dezvoltate, ne
cesită neîntrerupte eforturi fi
zice și intelectuale. Mulți din
tre ei iși clarifică acum opțiu
nile profesionale și dobindesc 
deprinderi prețioase pentru mai 
tîrziu. Supravegherea și înhu
marea permanentă a tnun-ii 
patriotice de către cadre di
dactice, de litre factori ai pro
ducției. asigură tocmai aspectul 
dirijat al acestei importante ac
tivități de vacanță.

Trebuie să ne referim în a- 
cest context și la importanța 
educativă a’ excursiilor, forme 
atractive și la îndemîna oricui. 
In cadrul lor elevii trebuie să 
fie îndrumați să studieze cu 
atenție fauna și flora, să cu
noască obiectivele istorice, eco
nomice, artistice, să coreleze cele 
învățate la clasă cu realitățile 
din teren. Cele trei grupuri de 
elevi din Valea Jiului care par
ticipă la expedițiile .Cutezăto
rii", colegii lor antrenați în ex
cursii și drumeții, vor veni a- 
casă îmbogățiți spiritual și re
confortați fizic, verificînd o 
dată mai mult eficiența odihnei 
active de care vorbesc biologii 
ți medicii.

Dar cite posibilități de con
sumare utilă și odihnitoare a 
timpului liber nu există ? Ele 
depind în primul rînd de fan
tezia și preocuparea educatori-| 
îor și a părinților. Și pentru 
că am amintit de părinți tre
buie să subliniem rolul lor 
deosebit de important în rea
lizarea dezideratelor pedagogi

ce ale vacanței. Unii părinți 
consideră că în vacanță elevii 
nu trebuie să slăbească ritmul 
activității din timpul anului 
școlar. De aceea, îi supun unor 
eforturi psihice susținute pen
tru rezolvarea unor probleme 
de matematică, pentru deprin
derea limbilor străine, pentru 
exersarea la diferite instru
mente muzicale. Alții, însă, 
consideră că pe timpul vacan
ței nici un control din partea 
lor nu trebuie să „deranjeze" 
elevul din consumarea timpului 
pe care îl are din belșug la 
dispoziție. Și unii și alții gre
șesc. Atît părinții cît și peda
gogii de meserie trebuie să 
fie atenți la dozarea cea mai 
adecvată a activităților de va
canță, fie că sînt dirijate sau 
nu, la întocmirea unui program 
cît mai suplu în care să se res
pecte acel principiu cunoscut 
sub numele său latinesc „utile 
dulci". Nu trebuie, evident, ne
glijată învățarea materiilor la 
care unii elevi au rămas în 
urmă, dar această acțiune e 
bine să înceapă din a doua 
parte a vacanței. Nu e nevoie, 
însă, nici să abuzăm de sfa
turi și programe, lăsînd elevu
lui și timpul de a medita pe 
marginea unei lecturi, de a se 
plimba sau de a se juca în de
plină libertate. Este foarte im
portant să știm să îmbinăm fi
rește două laturi ale activi
tăților de vacanță, diferențiat, 
după structura psiho-fizică a 
fiecărui elev, pentru ca la sfîr- 
șitul vacanței să putem consta
ta succesele dobîndite de elevi 
în conturarea și înflorirea per
sonalității.

I. DAVID D. IOSIF

Simultaneitatea succeselor
(Urmare din pag. 1)

Maichiș, conducător tehnic, 
asigură o mare productivitate 
în cele iouă abataje ale brigă
zii lui Costache Zaharia. Zilnic 
peste 700 de tone de cărbune 
sînt dislocate din strat fiind 
trimise spre recepționare pre
paratorilor de la Corcești. Con
form angajamentelor, 
această cifră va fi depășită cu 
cel puțin 100 de tone.

Despre minerul care 
simultan tovarășii săi 
dă în două abataje, 
șef al exploatării, ' 
Grigore Pătruică ne 
„Priceperea și pasiunea 
Costache Zaharia l-au

formeze un colectiv cu care 
putem mândri. A reușii să 
facă iubit do oameni. In 

unor pro-

ȘTIAȚI CA...

să 
y ne 
.se 

eventualitatea ivirii 
bleme personale ale oamenilor 
din formația sa de 
primul care cere 
lor, iar atunci cînd 
își face loc în vreuna 
pentru că se ivesc și asemenea 

în curîndcw~e®>Njri izolate, el acționează cu 
promptitudine, luind măsuri 
pentru înlăturarea ei prin mij
loace cît mai eficiente.

Printre cei care alimentează 
zi de zi spiritul de emulație in 
rîn-'iil minerilor din brigada 
lui Costache Zaharia sînt mi
nerii Teodor Pungă, 
Rad, Gheorghe Hoțea, 
Vasilache, loan Păun, 
Bolteanu, Liviu Urzică, 
cisc Fazecaș, Marcel 
Sînt oameni care prin pasiunea 
muncii lor întregesc realizările 
unei exploatări aflate în primii 
ani de viață.

- ri conduce t 
de brlga- 
inginerul 
tovarășul 

spune : 
lui 

ajutat

Recent, s-a.descoperit un nou satelit al galaxiei noastre. 
Este vorba de Norii lui Magellan, considerați pînă acum o 
galaxie de sine stătătoare. Calculele profesorului sovietic 
G. Idlîs dovedesc precis că acești nori se învîrtesc în jurul, 
galaxiei noastre, de care s-au rupt acum 4 miliarde de ani. ?

In ultimii 25 de ani, în Bulgaria s-au deschis de zece 
ori mai multe muzee de stat decît existau în țară în trecut. 
In acestea se păstrează peste 2 300 000 exponate. Bulgaria 
dispune de una dintre cele mai bogate colecții de pictură 
medievală din Europa. In fiecare an, muzeele sînt comple
tate- cu zeci de noi piese arheologice și etnografice.

deO firmă americană s-a specializat în construcția 
case prefabricate din carton tare, gros de 8 mm. Suprafața 
acestuia -este acoperită cu material plastic/decorativ și im
permeabil. Noul tip de oase poate fi păstrat timp de 20 de 
ani în cele mai defavorabile condiții atmosferice.

In metroul din Moscova circulă vagoane fără mecanic, 
fiind dirijate cu ajutorul unor dispozitive automate. In 

1971, va intra în funcțiune un sistem de centralizare a con
ducerii automate. „Automecanicul11, primind comenzi de la 
punctul central, va dirija circulația trenului după un anu
mit program, prevăzîndu-se ca devierile de la

4- 5 secunde.
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Vedere din cartierul Braia — Lupeni.

Ce să înțelegem ?

Pe cîntar — 
omenia

La măcelăria din cartierul 
Braia — Lupeni măcelarul 
Ferenczi lJop servește numai 
pe mustață. Deoarece gospo
dina Maria Cziko nu Face 
parte dintre favoritele sale, 
i-a dat la o jumătate de l<i- 
logram de carne dc porc mai 
mult os. întrebat despre pro
porția între carne și os, mă
celarul i-a răspuns jignitor, 
trivial. Ajuns în fața comi
siei de judecată, lui Fereiiczi 
Pop i s-a pus pe cîntar ome
nia. Lipsea mult din ea. Deo
camdată comisia a apreciat 
că ar lipsi cam de 500 lei 
— amendă pentru jignirea a- 
dusă în public unei persoane 
nevinovate. Dar precis că lip
sește mai mult...

Iși „trăiește" 
viața

Băiat tinăr, cu putere de 
muncă, bate zilnic străzile, 
este client permanent al res
taurantelor. De la un prieten 
„una mică", de la alt prieten 
„una mare", de la un cunos
cut o bere și„. se adună. 
Dacă cineva îl întreabă de ce 
nu muncește, dă răspunsul 
pe loc: „Sint tinăr, mai am 
timp. Acum îmi trăiesc via
ta". In plus, Augustin Duță 
e și scandalagiu O bătaie 
provocată la restaurantul 
„Progresul” din Lupeni i-a 
atras condamnarea la trei 
luni de zile închisoare. Timp 
in care se va obișnui, pro
babil, cu munca. Cind se va 
întoarce, frunza va fi căzută 
ți nu va mai avea ce tăia 
la ciini...

Pe același 
drum...

Nu au trecut nici două luni 
de cînd Radu Popa din I.u- 
peni s-a reîntors dîntr-o de
tenție de î an și șase luni, 
unde fusese trimis pentru co
miterea de acte huliganici în 
restaurantul „Straja" din 
Vulcan. Recent, a fost ares
tat pentru fapte similare. De 
data asta schimbase localul i 
„Cocoșul de Aur", tot din 
Vulcan. Locul unde va fi tri- 

_ mis din nou însă a rămas 
același.

Bind hain
In noaptea de 11/12 iunie 

a. c., cînd lumea „fierbea” 
sub influența revărsărilor de 
ape, Gheorghe Todeciuc, 
muncitor necalificat la 
E.D.M.N. Petroșani, s-a gin- 
dit la pricopseală ieftină. El 
a pătruns în locuința lui 
I. H., de unde a furat suma 
de 2100 lei. N-a apucat să-i 
cheltuiască, fiind depistat 
imediat de organele de mili
ție și arestat. Acum Tode
ciuc nu mai e in apele lui.

„Deraiere"
Puțin „magnetizat", Con

stantin Voicu a deraiat pe 
strada mure, de la regulile 
de comportare civilizată. Pro
babil își reamintise că lu
crează la Depoul C.F.R. Pe
troșani. Tncercînd să-l rea
ducă pe linia normală, un 
lucrător dc miliție a fost ime
diat pus la punct de Voicu. 
Urmarea : o lună de zile în
chisoare. Cu primul tren. Să 
nu piardă legătura...

Pe tusa
Deoarece lucra la arena 

sportivă „Jiul" Petroșani, E- 
lisabeta Loy se antrena la... 
aruncări. Periodic arunca e- 
cliipament sportiv și diferite 
obiecte — aflate in dezordi
ne — de la magazia arenei 
la ea acasă. Devenise deja 
performeră. Cind s-au mă
surat rezultatele a fost cam 
neplăcut pentru Elisabeta. .1 
trebuit să restituie echijta- 
mentul însușit și să rămină 
pe tușă. Așa antrenament, 
așa... lovitură. De pedeapsă

D. GHEONEA

La ședința de lucru din luna 
iulie, pentru instruirea perio
dică a aparatului de partid din 
orașul Vulcan, prezența slabă 
a secretarilor comitetelor <h 
partid, a organizațiilor de bază 
« fost primul fapt can ne-a 
atras atenția, ’n sală predomi
nau secretarii organizațiilor de 
partid din cartiere, pensionari, 
deși problemele ridicate de 
această ședință — transmitere 
de sarcini, adoptare a unor 
măsuri — impunea o prezență 
largă îndeosebi a societarilor 
organizațiilor de partid d n u- 

. nitățile economica în ac tivita-

tea cărora s-au înregistrat iă- 
raîneri in

Intre cei 
secretarilor 
dustrie, se 
învațămint, 
vacanță — 
relatat înainte de începerea 
ședinței. Cu toate acestea, în 
cadrul transmiterii sarcinilor a 
fost expus și planul de măsuri 
al Comitetului 
partid privind 
canței de vară 
tru cine oare ?

urmi.
absenți, în < 

de partid din 
numărau și cei 
fiind cu toții 
după cum ni

afara 
in- 

i din 
în 

s-a

I. M.
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9,00

la... ma- 20,35

22.00
13,15 22,10
14.45
15.45 22,40

22,50

tone de cupru pe 
în această privință.

12,00
12,:»

10,00
11,00

17.00
20,00emisiunii. 

Noile a-

Condițiile și sala
rizarea sînt cele pre
văzute de H. C. M 
914/1968.

Zambia produce în prezent 720 000 
an, situîndu-se pe locul al 3-lea în lume 
Circa 40 la sută din producția de cupru a Zambiei este cum
părată de Anglia.

In Kenya există două parcuri naționale, unice în lume. 
Ele sînt amplasate în largul mării. Parcul Malindi ocupă 
150 000 ha și parcul Batamu — 250 000 ha. Ele sint înconju
rate de numeroase colonii de corali și delimitate de gea
manduri.

grafic să fie

veste; 14,30 Te apăr, te laud, 
te cînt — emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,00 Cronica 
muzicală; 15,15 Compozitorul 
săptămînii; 16,00 Radiojurnal;

municipal de 
organizarea va- 
a elevilor. Pen-

La centrul de medicină experimentală și clinică al Aca
demiei Polone de Științe s-a construit un aparat pentru res
pirație artificială, cu totul diferit de cele cunoscute pînă a- 
cum. Acțiunea lui este reglată de către impulsurile creie
rului.

Deschiderea 
Vara copiilor, 
venturi ale lui Huckle
berry Finn (III) — film 
serial pentru copii. 
Viața satului.
Cu „Căminul" 
re.
De strajă patriei.
Rapsodii celebre. „Rap
sodia albastră" de Geor
ge Gershwin. Interpre
tează orchestra simfoni
că a Filarmonicii „Geor
ge Encscu". „Rapsodia 
spaniolă" de Maurice 
Ravel. Interpretează or
chestra simfonică a Ra-

diotelev iziunil franceze. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Televacanță. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.

Studioul „N".
Joc și cîntec ardelean. 
Spectacol prezentat de 
Ansamblul de cîntece și 
jocuri din Tg. Mureș, în 
colaborare cu corul Fi
larmonicii din localita
te (Interviziune).
„Marea neagră e albas
tră" — spectacol de va
rietăți. Transmisiune de 
la ..Barul roman" din 
Eforie Nord.
Aventura științifică 
„RA“. Reportaj TV.
Kîdeți cu... Mark Twain. 
„Furtul elefantului alb". 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.

PROGRAMUL I j 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30
Muzică și actualități ; 7,00
Radiojurnal ; 9,30 Revis
ta literară radio; 10,10 Curs 
de limba engleză; 10,30 Pa
gini din operele lui Emil 
Momția; 11,05 Radio-Prichin- 
del; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Din muzica popoarelor; 
12,15 Muzică ușoară; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Melo
dii veșnic tinere; 13,45 So
liști și orchestre de muzică 
populară; 14,05 File de po-

LUNI 20 IULIE
16,20 Melodii populare; 16,30 
Revista economică; 17,05 An
tena tineretului; 17,30 Forma
ția instrumentală dirijată de

Florian Economu. Cîntă Ion 
Luican ; 18,00 Muzică ușoară ; 
18,10 Prezent și viitor în ști
ința agricolă; 18,30 Pagini 
simfonice nemuritoare; 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Melodia 
zilei; 19,35 La izvoarele Mio
riței — program de folclor 
muzical; 20,05 Tableta de 
seaiă; 20,10 Vedete ale muzi
cii ușoare : Doina Badea; 
20,20 Argheziană; 20,25 Solis
tul serii — Andy Williams; 
20,45 Teatru radiofonic; 21,50 
Muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Pe 
litoral — muzică ușoară; 
23,00 Cîntecul e pretutindeni.

Mica 
publicitate
CAUT femeie, îngrijitoare 

pentru 'copil. Sir. Viitorului, 
blocul 40, ap. 2, Aeroport.
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Conferirea
sindicală mondială

/

de solidaritate
cu popoarele
din Indochina

18 — Corespondentul 
Alexandru Gheorghiu,

VIAJA INTERNAȚIONALA
Vizita delegației U. 6. S. R.,

condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, în Albania

PARIS 
Agerpres, 
transmite : Sîmbătă s-a deschis 
la Palatul congreselor de la 
Versailles conferința sindicală 
mondială de solidaritate cu po
poarele din Indochina, în lupta 
contra agresiunii S.U.A. La 

•această conferință, organizată 
de C.G.T. din Franța, la iniția
tiva Federației Sindicale Mon
diale, participă aproape 80 de 
delegații reprezentînd 59 de 
țări, printre care și o delegație 
a Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de 
Constantin Herescu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
precum și numeroși observatori 
sindicali. Prin această participa
re foarte largă conferința, care 
reprezintă sute de milioane de 
oameni ai muncii din cele cinci 
continente, se bucură de un 
larg ecou internațional. Organi
zațiile sindicale participante au 
hotărît să folosească toate mij
loacele pentru a afirma mai 
mult ca oricînd solidaritatea 
lor cu popoarele din Indochina, 
victime ale agresiunii america
ne. Delegațiile oamenilor mun
cii din cele cinci continente

co-vor discuta și elabora în 
mun, căile și sarcinile solidari
tății lor ca urmare a persisten
ței și agravării războiului de 
agresiune al S.U.A,, care s-a 
extins din Vietnam în întreaga 
Indochină.

Prima ședință de sîmbătă 
dimineața a fost prezidată de 
Benoit Frachon, președintele 
C.G.T, din Franța, care a 
cuvîntul de deschidere, 
tînd călduros delegațiile 
zente.

Au luat apoi cuvîntul, 
bind despre situația gravă din 
Indochina ca urmare a agresiu
nii S.U.A., Hoang Quoc Viet, 
președintele Federației sindica
telor din R. D. Vietnam ; 
Dinh Ba Phi, șef adjunct al 
delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud la confe
rința cvadripartită de la Paris ; 
Thiun Mumm, ministrul econo
miei‘și finanțelor în guvernul 
regal de uniune națională al 
Cambodgiei, Fumi Vongvicit, 
secretar general al Frontului 
patriotic laoțian.

Lucrările conferinței vor dura 
două zile, urmînd să se încheie 
duminică după-amiază.

TIRANA 18 (Agerpres). —- 
Delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Florian Dă- 
nălache, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., care 
se află în R.P. Albania, a fă
cut o vizită în districtul 
Oaspeții români au vizitat 
brica de nitrat de amoniu 
go

Fier. 
fa- 

»Go- 
Nushi", termocentrala și ra-

finăria de petrol, luînd cunoș
tință de eforturile creatoare ale 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din aceste unități in
dustriale.

In vizita
fost însoțită de Sotir Kamberi. 
secretarul Consiliului Central 
al Sindicatelor din Albania, 
de ambasadorul României- 
Tirana, Manole Bodnaraș.

sa, delegația a
L'

rostit 
salu- 
prc-

vor-

A

întrevedere Nixon-Scheel

Greva docherilor
englezi

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Greva generală a celor 47 000 
de docheri britanici a intrat 
sîmbătă în cea de-a treia zi. 
Nici o perspectivă de reglemen
tare a acestui conflict de mun
că nu se întrevede. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Apă
rării a anunțat că ofițeri supe
riori au inspectat 12 complexe 
portuare principale din țară 
pentru a pregăti o eventuală 
intervenție a armatei în vede
rea descărcării mărfurilor peri
sabile. Se afirmă, însă, că gu
vernul britanic este reticent să 
ordone o asemenea intervenție, 
cel puțin pînă luni, cînd măsu
rile preconizate în baza decre
tului privind instituirea stării 
'de urgență vor fi examinate de 
Camera Comunelor.

Comisia de anchetă instituită

de guvern cu sarcina de a 
si o formulă de reglementare a 
conflictului își va începe activi
tatea duminică. Patronatul a 
anunțat că refuză orice discuții 
cu reprezentanții docherilor, 
atît timp cît greva va continua. 
Dar, hotărîrea muncitorilor por
tuari de a se menține pe actua
la poziție a rămas neclintită. 
In lupta lor, docherii britanici 
au fost asigurați de solidaritatea 
muncitorilor din alte porturi e- 
uropene. Astfel, docherii 
portul olandez Amsterdam 
hotărît să nu 
avînd mărfuri

gă-

din 
au 

descarce nave 
cu destinația

Marea Britanie, cu excepția pro
duselor perisabile. Hotărîri .si
milare au adoptat ■ și docherii 
norvegieni și muncitorii din 
portul vest-german Bremen.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Ministrul vest-german 
al afacerilor externe, Walter 
Scheel, care se află într-o vi
zită oficială în Statele Unite, a 
fost primit sîmbătă de preșe
dintele Nixon. In cursul între
vederii care a avut loc cu acest 
prilej, cei doi oameni de stat 
au abordat, potrivit purtătoru
lui de cuvînt al Casei 
probleme referitoare la 
title Est-Vest și la relațiile a- 
mericano-vest-germane. La a- 
ceastă întrevedere au partici
pat, de asgmenea, secretarul 
de stat american William Ro
gens, Henry Kissinger, consilier 
principal al președintelui Nixon 
pentru problemele securității 
naționale, precum și ambasado-

---- 4-----

Albe, 
relâ-

Sculptură
de... 40

tone
18
la

DE MEXICO 
—7 Muncitorii de 
din statul mexican 

au descoperit o

CIUDAD 
(Agerpres). 
un șantier 
Vera Cruz
sculptură de dimensiuni gigan
tice, aparținînd culturii 
ce, 
de 
40 
că 
le 
de
prezent.

olme- 
Sculptura reprezintă un cap 
om și cîntărește aproximativ 
de tone. Specialiștii afirmă 
este vorba de una dintre ce- 
mai importante descoperiri 
acest gen făcute pînă în

A 13-a conferință a muncitorilor
din țările riverane Mării Baltice

iROSTOK 18 (Agerpres). — 
La cea de-a 13-a conferință a 
muncitorilor din țările riverane 
Mării Baltice, desfășurate la 
IRostok în cadrul Săptămânii 
Mării Baltice, Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, a adresat ce
lor prezenti apelul de a par
ticipa activ la mișcarea pentru

gu-noului
în frunte cu 
s-a vădit o

securitate europeană și pentru 
recunoașterea realităților post
belice din Europa.

„După formarea 
vern de la Bonn, 
cancelarul Brandt,
anumită recunoaștere a realități
lor", a spus W. Ulbricht, subli
niind, în context, necesitatea 
stabilirii unor relații bazate pe 
normele dreptului international

Criza guvernamentală
ROMA 18 (Agerpres). — Pri

mul ministru desemnat al Ita
liei, Giulio Andreotti, a anunțat 
că va supune luni delegațiilor 
celor patru partide, care au 
constituit precedentul guvern 
de centru-stînga, platforma po-

RABAT 18 (Agerpres). — 
Delegația economică română 
condusă de Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, care se află de 
cîteva zile in Maroc, a fost 
primită de ministrul maro
can al afacerilor externe, 
Abdelhadi Boutaleb. La în
trevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a 
asistat ambasadorul Români
ei la Rabat, Vasile Mircea.

Adjunctul ministrului co
merțului exterior al țării 
noastre a făcut, de aseme
nea, o vizită ministrului ma
rocan al industriei, comerțu
lui, minelor și marinei co
merciale, Mohamed Jaidi, și 
a avut convorbiri cu repre
zentanți ai conducerii minis
terelor Industriei și 
lui, Agriculturii și 
Agrare, Lucrărilor 
și Departamentului

In cadrul convorbirilor au 
fost analizate posibilitățile 
de intensificare a schimburi
lor comerciale și inițierii de 
acțiuni de cooperare econo
mică și tehnică între Româ
nia și Maroc, în conformitate 
cu acordurile și înțelegerile 
guvernamentale existente în
tre cele două țări.

Delegația română va avea 
în continuare întrevederi cu 
diferite personalități ale vie
ții economice atît în capita
la Marocului, cit și în orașele 
Casablanca si Tanger

litică asupra căreia speră să 
obțină sprijinul acestora, în 
vederea constituirii noului gu
vern.

Observatorii politici din capi
tala Italiei consideră însă 
în ciuda încrederii afișate 
Andreotti, în ceea ce privește 
solutionarea crizei, șansele 
sale vor depinde de realizarea 
unui compromis al tuturor ce
lor patru partide fată de pro
blema aplicării formulei 
centru-stînga și la nivelul 
ministrației locale, îndeosebi 
plan regional și provincial.

că 
de

dc 
ad-
pe

săîntre R.D.G. și R.F.G. Dorim 
dezvoltăm relații diplomatice 
cu toate statele, și în special 
cu R.F.G. — a spus vorbitorul.

In încheiere, W. Ulbricht a 
invitat din nou toate țările să 
stabilească relații diplomatice 
cu Republica Democrată Ger
mană, în conformitate cu nor
mele dreptului international.

din Italia
După cum se știe, pînă în 

prezent socialiștii unitari s-au 
opus cu fermitate colaborării 
pe plan regional între membri 
ai coaliției guvernamentale 
(respectiv P.S.I.) și forțele de 
stânga (P.C.I. și P.S.I.U.P.), ce- 
rînd ca și la acest nivel să se 
păstreze formula de centru- 
sfînga (P.D.C.-P.S.I.-P.S.U.-P.R.I.). 
Neînțelegerile asupra acestui 
■aspect au constituit de fapt u- 
nul dintre motivele care au 
dus la demisia guvernului con
dus de Mariano Rumor.

Incidente violente între
studenți și poliția saigoneză

comerțu- 
Reformei

Publice 
Planului.

SAIGON 18 (Agerpres). — 
In capitala sud-vietnameză au 
avut din nou loc incidente vio
lente între studenți și forțele 
polițienești ale administrației 
Thieu. Ciocnirile s-au produs 
după ce unități ale politiei au 
pătruns în incinta facultății 
de litere, unde fusese organi
zat un miting de protest fată

de politica regimului saigonez 
și au arestat trei lideri ai Aso
ciației studențești. Această ac
țiune a provocat un val de 
indignare în rîndul studenților, 
care au angajat adevărate lup
te corp la corp cu forțele poli
țienești în jurul clădirii facul
tății, reușind în cele din urmă 
să-și elibereze colegii arestați.

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Senatul american a aprobat 
un proiect de lege care acordă 
indienilor, eschimoșilor și aleu- 
tinilor din Alaska despăgubiri 
în sumă de 1 miliard dolari 
pentru acapararea pământuri
lor lor și exploatarea resurselor 
lor miniere de către persoane 
și organizații din S.U.A, Tot
odată, proiectul acordă popu-

rul vest-german în Statele Uni
te, Rolf Pauls.

Walter Scheel a avut vineri 
seară o întrevedere cu secre
tarul de stat al S.U.A., William 
Rogers. Purtătorul de cuvînt al 
departamentului de stat a fă
cut cunoscut că cei doi miniștri 
au examinat aspecte ale coope
rării și securității europene, In 
legătură cu aceasta, Rogers a 
declarat omologului său că Sta
tele Unite „salută și sprijină" 
actualele acțiuni ale R.F. a 
Germaniei în direcția normali
zării relațiilor cu Uniunea So
vietică și alte state socialiste 
europene.

și 
la

Republica Congo Kinshasa: Reședința președintelui republicii, generalul Mobutu.

BOGOTA 18 (Agerpres). 
— Un contingent de 12 000 
soldați în uniforme de cam
panie și înarmați cu puști au
tomate ocupă centrul orașu
lui Bogota pentru a împiedica 
manifestațiile antiguverna
mentale prilejuite de sosirea 
în capitală a președintelui 
columbian ales, Misael Pas
trana Borrero. După cum 
transmite corespondentul A- 
gerpres la Rio de Janeiro, 
Vasile Oros, mobilizarea ma
sivă de trupe și care blinda
te pe principalele străzi ale

Situația din
Columbia

Consiliul Comandamentului 
Revoluției din Irak a emis 
un decret în baza căruia 
1 000 de persoane aflate în 
detențiune la închisoarea 
centrală din Bagdad au fost 
puse în libertate.

Amnistia a fost decretată 
cu prilejul Zilei naționale a 
Irakului.

capitalei columbiene ordona
tă de actualul președinte Car

los Lleras Restrepo este privită 
ca o „manevră de intimidare" 
a adepților fostului dictator 
Gustavo Rojas Pinilla, care 
intenționează să organizeze 
manifestații cu ocazia cere
moniei de instalare a depu- 
tatilor și senatorilor aleși la 
19 aprilie. Ocuparea orașu
lui de către detașamentele 
militare s-a produs la mai 
puțin de 24 de ore după ce 
președintele Lleras Restrepo 
și-a asumat puteri excepțio
nale decretând starea de ur
gență. Posturile de radio și 
televiziune din Columbia sînt 
supuse temporar controlului 
guvernamental, iar transmi
siile de la ceremonia insta
lării noilor parlamentari pre
văzută pentru ziua de 22 iu
lie vor fi cenzurate. Opoziția 
denunță această măsură ca 
„o expresie a arbitrariului 
oficial". Se așteaptă ca în
cordarea să atingă punctul 
culminant la 6 august, cînd 
este prevăzută instalarea în 
funcție a noului președinte, 
Misael Pastrana Borrero. Pînă 
la această dată, autoritățile 
au interzis orice manifestație 
publică.

Lucrările Adunării Mondiale
Cores-

Constan- 
transmitc: 

a 
di- 
ra- 
de

NEW YORK 18. 
pondentul Agerpres, 
tin Alexandroaie, 
Plenara Adunării Mondiale 
Tineretului întrunită vineri 
mineață, a luat în dezbatere 
poartele-sinteză adoptate
cele patru comisii care au abor
dat problemele păcii, dezvoltă
rii, • educației și, respectiv, me
diului uman.

In rapoartele prezentate 
subliniază, printre altele,
adevăratele cauze ale războiului 
și ale amenințărilor la adresa 
păcii și securității lumii trebu
ie căutate în agresiunile impe
rialiste, în dominația colonială,

se 
că

în rasism și apartheid. Autorii 
documentelor recomandă resta
bilirea drepturilor R.P, Chine
ze la O.N.U., transpunerea în 
practică a principiului univer
salității O.N.U. și admiterea ca 
state membre ale 
a R.P.D. Coreene, R.D, 
nam, 
derea 
vărat 
mării 
tarea 
recția 
eliminării tuturor bazelor 
tare străine de pe teritoriile 
altor state.

cau- 
dificultăților economice că- 
trebuie să le facă fată ma- 
majoritate a statelor in 
de dezvoltare.

organizației
Viet- 

R.D. Germane, întreprin- 
unor pași noisși cu ade- 
eficienți pe calea dezar- 
generale și totale, adop- 
unor măsuri noi în di- 
securității europene, a 

mili-

Rapoartele examinează 
zele
rora
rea 
curs

Pronunțîndu-se pentru demo
cratizarea învățămîntului, 
torii rapoartelor cheamă state
le lumii să aloce din fondurile 
destinate înarmărilor sume mai 
importante educației,1

In rapoarte se scoate în evi
dentă îngrijorarea crescîndă a 
tinerei generații fată de efortu
rile încă minime ale unor state 
pentru conservarea și exploata
rea rațională a resurselor natu
rale.

au-

• Atentatele cu bombe co
mise în orașul New York au 
atins o asemenea amploare in
cit ele au devenit o amenințare 
reală pentru viața cetățenilor, 
a declarat șeful poliției marii 
metropole americane. Vorbind 
în fața comisiei speciale a Se
natului însărcinată să 
ze această chestiune, 
Leary a afirmat că 
teroriste s-au înmulțit 
York de peste patru 
ultimii cinci ani.

• Președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, s-a reîntors vineri sea
ra la Bangui, după vizitele ofi
ciale efectuate în Uniunea So
vietică, România și Republica 
Arabă Unită.

• Ministerul pentru proble
mele cercetărilor științifice 
R.F. a Germaniei a decis 
struirea la Schemehausen, 
landul Rhenania de Nord 
Westfalia, a unui reactor 
mic, avînd o putere 
de 300 megawați, 
reactorului va dura șase 
iar cheltuielile se vor cifra 
aproximativ 600 milioane mărci 
vest-germane.
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O La Rostok a avut loc o con
ferință a reprezentanților unor 
organizații sindicale din țările 
baltice, Islanda și Norvegia. 
Declarația adoptată de conferin
ță cheamă pe muncitori Ia 
sprijinirea tuturor eforturilor 
îndreptate spre asigurarea păcii 
în Europa.
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• Aproximativ 140 de per

soane din districtul indone
zian T jir ebon au murit de ho
leră, ca urmare a epidemiei ce 
a izbucnit in Java de vest. 
După cum s-a anunțat, victime
le sin! în majoritate copii.
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Aspecte 
ale dezvoltării

Algeriei
ALGER 18 — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite: Luînd cu
vîntul la o adunare populară 
desfășurată în orașul Skikda, 
președintele Consiliului Re
voluției și șeful guvernu
lui algerian, Houari Bourne- 
diene, s-a referit la unele as
pecte ale dezvoltării țării, 
arătînd că o constantă a 
acesteia o constituie aplica
rea în practică a principiu
lui dezvoltării echilibrate a 
tuturor regiunilor Algeriei.

„Ne aflăm angajați pe dru
mul industrializării a spus 
Houari Boumediene ; un drum 
care impune mobilizarea în
tregii energii a națiunii noas
tre, a tuturor capacităților 
țării. Va trebui să învingem, 
Intrucît de această victorie 
depinde întregul viitor al 
Algeriei".

Abordînd unele aspecte 
ale politicii guvernului alge
rian în domeniul petrolier, 
șeful statului a subliniat că, 
în ultima vreme, s-au ivit o 
serie de neînțelegeri între 
societatea națională algeria
nă de petrol — Sonatrach — 
și societățile\străine care o- 
perează în Algeria. El a 
evocat, în această ordine de 
idei, hotărîrea de naționali
zare a companiilor petroliere 
care nu vor respecta intere
sele Algeriei, întrucît petro
lul este proprietatea țării și 
a locuitorilor ei, ca și toate 
celelalte bogății naturale, ca 
și pămîntul care, aflat în tre
cut în stăpânirea străinilor, a 
fost restituit felahilor alge
rieni.

In continuarea cuvîntării 
sale, Houari Boumediene a 
vorbit despre necesitatea re
voluției industriale, care tre
buie să se desfășoare conco
mitent cu revoluția agrară și 
și cea culturală.

■

• întreprinderea pentru co
merț exterior a R.D.G., „Import 
de instalații industriale" a sem
nat vineri la Berlin un contract 
cu. firma japoneză „Toyo engi
neering corporation" privind 
cumpărarea unei instalații com
plete pentru producția de amo
niac. Presa din R.D.G. mențio
nează că acesta este cel mal 
important contract semnat pînă 
acum între R.D.G. și Japonia, 
relatează corespondentul nostru 
Ștefan Deju.
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• Kenya intenționează 
apeleze la țările membre 
Commonwealth-ului și 
O.N.U., solicitîndu-le să 
Marii Britanii să nu reia 
rile de armament către 
blica Sud-Africană, a declarat 
la o conferință de presă ținută 
la Nairobi ministrul de externe 
al Kenyei, Njoroge Mungai.

• Statele Unite au livrat 
Cambodgiei în anul financiar 
încheiat recent arme în valoa
re de 8,9 milioane dolari.

• Comitetul de coordona
re al Consiliului Economic si 
Social al O.N.U. (ECOSOC) 
a aprobat un proiect de rezo
luție, prezentat de Iugoslavia. 
India, Pakistan, Congo (Kin
shasa), Peru și Indonezia, 
prin care se cere Organiza
ției Națiunilor Unite să cree
ze un fond special pentru a- 
cordarea ajutoarelor de ur
gență în cazul catastrofelor 
naturale. Potrivit proiectu
lui de rezoluție, acest fond 
urmează să fie realizat prin 
contribuții voluntare ale tu
turor statelor membre ale 
O.N.U. sau ale instituțiilor 
specializate ale Organizației 
Națiunilor Unite.

• La Moscova a fost semnat 
un acord cu privire la colabo
rarea economică și tehnico-ști- 
ințifică dintre Uniunea Sovie
tică și Danemarca.

• In miez de iulie, principalele trecători montane ale 
Austriei și numeroase șosele au fost acoperite de un strat 
de zăpadă. Circulația automobilelor a fost mult îngreunată. 
Unele șosele au fost blocate de alunecări de terenuri și de 
prăbușirea unor stînci. In zona Arlberg a fost necesară in
tervenția plugurilor pentru degajarea zăpezii.

Serviciul meteorologic austriac a anunțat că în toate 
zonele situate la o altitudine de peste 1 700 metri a nins. 
Se așteaptă ca această vreme să se mențină și în următoa
rele zile.

Cu ocazia celei de-a 16-a 
aniversări a Acordurilor de la 
Geneva asupra Indochinei, Miș
carea pentru pace din Franța 
a dat publicității un apel care, 
după ce condamnă S.U.A. pen
tru încălcarea acestor acorduri 
și pentru escaladarea interven
ției lor în întreaga Indochină,

subliniază că „nu există decît 
o soluție în Indochina, confor
mă intereselor popoarelor 
această regiune și
Acordurilor de la 
retragerea imediată, totală 
fără condiții a trupelor ameri
cane și ale aliaților lor“.
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BUENOS AIRES 
pres). — Guvernul 
a dispus organizarea de 
neralii naționale fostului pre
ședinte Pedro Eugenio Arambu
ru. La ceremonia de incine
rare au luat parte înalti func
ționari de stat și membtii fami
liei lui Aramburu.

După cum se știe, vineri po
liția argentiniană a descoperit 
și identificat cadavrul fostului

președinte, răpit la 29 mai de 
doi indivizi îmbrăcati în unifor
me de ofițeri. In urma autop
siei s-a stabilit că generalul 
Aramburu a fost ucis de focuri 
de armă și lovituri de pumnal. 
Autoritățile argentiniene au a- 
nunțat că vor continua cerce
tările pentru a-i identifica și 
aresta pe cei care s-au făcut 
vinovați de răpirea și asasina
rea generalului Aramburu.

I

După aproape 100 de ani
lației din Alaska un teritoriu 
de 10 milioane de acri în fo
losință exclusivă.

Diferendul dintre populația 
autohtonă din Alaska și guver
nul american durează de aproa
pe 100 de ani. In 1867, cînd

S.U.A. au achiziționat acest te
ritoriu, Congresul votase o lege 
care garanta populației băștina
șe că „nu va fi în nici un fel 
deranjată de la posesiunea 
oricărui pămînt de pe teritoriul 
Alaskăi și aflat în folosința

ei“. De atunci însă cu fiecare 
an și fiecare nouă Administra
ție, băștinașii și-au văzut te
renurile reduse și bogățiile na
turale și minerale acaparate 
de diferitele monopoluri nord-a- 
mericane.

Protestele repetate ale băș
tinașilor, sprijiniți de largi 
cercuri ale opiniei publice ame
ricane, au obligat în 
unmă autoritățile să 
parțial revendicările 
ficate. Noua lege 
■un prim succes al luptei locui
torilor din Alaska pentru recă
pătarea drepturilor și pămînlu- 
rilor de care au fost depose
dați.
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• Incendiile care au cu
prins pădurile .din sudul Fran
ței au devastat vaste zone fo
restiere, în special în departa
mentele Bouches-du-Rhone și 
Alpij Maritimi. Vîntul puter
nic, a cărui viteză a atins 100 
kilometri pe oră, a favorizat 
extinderea incendiului. Apro
ximativ 15 000 de pompieri spri
jiniți de avioane special echi
pate continuă să lupte cu fo
cul.

• Audierile Comisiei prezi
dențiale însărcinată să elucide
ze cauzele marilor demonstra
ții studențești din S.U.A. do
vedesc că la baza nemulțumiri
lor tineretului universitar ame
rican se află războiul din Viet
nam și, în general, politica 
S.U.A. în Indochina, discrimina
rea rasială și nemulțumirile do 
ordin social larg răspândite în 
societatea americană, transmi
te agenția U.P.I.
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• La Leningrad a fost des
chisă o expoziție de grafică 
editorială românească, în cadrul 
căreia sînt expuse peste 
de lucrări, aparținînd unui 
măr de. 13 artiști români.

Aceeași expoziție va fi 
publicului

măr de; 1
Acee^i

zentată în curînd și 
moscovit.

100 
nu-

pre-

transmise
Eliberarea,

• Potrivit știrilor
de agenția de presă ____ ,
în cursul operațiunilor ofensi
ve lansate în provincia sud- 
vietnameză Camau, în primele 
șase luni ale acestui an, forțele 
patriotice au scos din luptă 
aproximativ 7 900 militari din 
rîndul trupelor americano-sat- 
goneze.
• La Rostok s-a încheiat se

minarul internațional al juriș
tilor din R.D.G., Polonia, Dane
marca, U.R.S.S., Finlanda, Nor
vegia și Islanda, organizat în 
cadrul manifestărilor prilejuite 
de Săptămîna Mării Baltice.

Participant la seminar au 
dezbătut probleme actuale ala 
dreptului și asigurării păcii în 
Europa.

RIO DE JANEIRO 18 — Corespondentul Agerpres, Va
sile Oros, transmite: După cum s-a mai anuntat, Ministe
rul de Interne al Argentinei a dat publicității o notă oficială 
în care se confirmă identificarea cadavrului fostului preșe
dinte Aramburu. Se știe că autoritățile argentiniene au 
descoperit în apropiere de localitatea Carlos Tejedor un 
cadavru ce se presupunea că ar fi al fostului președinte. 
Confirmarea identității s-a făcut pe baza unui examen 
dactiloșcopic și a identificării unor obiecte personale ale 
fostului președinte găsite asupra cadavrului.

Afacerea Aramburu a debutat la 29 mai, cînd doi indi
vizi purtînd uniforme de ofițeri s-au prezentat la domici
liul fostului președinte pentru a-i face cunoscut că au or
dinul de a-1 conduce la sediul Statului major al armatei. 
Din acel moment nu s-a mai știut nimic precis despre ge
neral. Nu puțini au fost aceia care au avansat ideea unei 
„autorăpiri" în scopuri politice. Aceste ipoteze au căzut însă 
în fața „comunicatelor" grupului de extremiști „Juan Jose 
Valle Montroneros" care și-a asumat răspunderea pentru 
răpire. Acuzîndu-1 pe generalul Aramburu de a fi ordonat

Postludiu în cazul

ARAMBURU
executarea a 27 de persoane în timpul cînd se afla in frun
tea statului, grupul de răpitori a început să formuleze o 
serie de condiții de eliberare ce au fost respinse de către 
guvernul argentinian.

Pentru găsirea lui Aramburu a fost mobilizată o ade
vărată armată de 20 000 de militari, au fost puse în stare 
de alarmă elicoptere, unități ale marinei etc.

La 2 iunie, un nou comunicat al răpitorilor anunța că 
a fost judecat, condamnat și executat. Au urmat 15 zile de 
căutări febrile, punctate de mesaje false și de informații 
contradictorii asupra soartei fostului președinte. In sfîrșit, la 
15 iunie, un nou mesaj din partea răpitorilor anunța că el 
fusese ucis cu un glonte tras în cap. Pentru răscumpărarea 
corpului, familia era chemată să plătească suma de 
400 000 de pesos. Acest ultim mesaj s-a dovedit a fi o glu
mă macabră. După o lună de zile, cu totul întîmplător, în 
urma unui schimb de focuri cu poliția, unul din cei doi fal ?i 
ofițeri care îl răpiseră pe Aramburu este arestat. De la el 
se află o serie de amănunte asupra condițiilor în care a 
avut loc răpirea. După alte două săptămîni, poliția reușeș
te să descopere într-un puț de mină un cadavru aflat în 
stare avansată de descompunere ce se dovedește a fi cel 
al fostului președinte.
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