
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

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

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Pet.rpșani, ștrgda Republicii nr. 90

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

3

Sub 
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Pulul principal din incinta 

minei Dilja, al cărui turn 
se zărește de departe, semeț 
in înălțimea și aspectul lui, 
are un rol bine determinat 
în creșterea pe viitor a pro
ducției de cărbune, in per
fecționarea activității E.M. 
Dilja,

A coborî intr-un puț care 
se află în curs de amenajare 
— cum este cel principal de 
la Dilja — este pentru mine
rii care lucrează în adîncuri 
ca și cum ar metge alții cu... 
autobuzul. Numai că in acest 
caz „autobuzul" se numește 
colivie de lucru, circulă agă
țată de cablul de oțel al in
stalației provizorii de extrac
ție (montată la suprafață) și 
are doar vreo cinci locuri.

M-am încumetat să cobor 
în adîncurile puțului princi
pal de la Dilja zilele trecu
te. Echipat miner, in salopetă 
și pelerină de ploaie, cu ce
lelalte accesorii, avînd ca 
ortaci întreg schimbul 1 din 
brigada lui Gheorghe Nicoa- 
ră. o dată instalați în coli
vie, am început coborirea. 
La lumina lămpilor noastre 
electrice se zăresc pereți de 
beton ai puiului care în
chid o suprafață circulară cu 
un diametru de 5 metri. In 
acest spațiu sînt. amenajate 
deja toate compartimentele 
ftincfionale ale puțului, des
părțite între ele prin plase 
verticale de sîrmă, Intr-unui 
din acestea ne aflam noi, tu
lind pe verticală cu colivia. 
Era bineînțeles un provizo
rat, căci în locul coliviei de 
lucru, la terminarea tuturor 
lucrărilor, va fi montat un 
skip cu o capacitate de 8 
tone care, o dată încărcat 
cu cărbune din silozul sub
teran, va scoate la lumină 
negrul „diamant" —- rodiii

Vizita tovarășului Cerințe majore în fața

REPORTAJ

muncii minerilor — dever- 
sindu-1 pe benzile transpor
toare ale stației de sortare, 
însilozare și încărcare a căr
bunelui în vagoane C.F.N., 
aflate la suprafață, în apro
piere, tot în incinta E.M. 
Dilja... Vizavi de noi, în ace
lași spațiu circular, se ve
deau deja montate glisierele 
metalice pentru al doilea skip, 
tot de 8 tone ce se va 
monta intr-un spațiu similar 
cu primul. Acum, în locul 
lui „rulează" o chiblă („gă
leată" imensă de lucru).

Mai distingeam la lumina 
lămpilor, așa cum ne explica 
șelul brigăzii, Gheorghe Ni- 
coară, podurile și scările de 
circulație conductele tehno
logice (apă, aer comprimat, 
electrice),

★

— Atenție 1 ...Acum I
La comanda lui Gheorghe 

Nicoară, ortacul lui, Nicolae 
Șurelu, șeful schimbului I 
a prins cablul metalic de 
semnal din afara coliviei al 
cărei „mers" se încetinise 
și a tras puternic spre sine. 
Mecanicul de la suprafață 
l-a „recepționat", căci coli
via de lucru în care ne a- 
flam s-a oprit în dreptul li
nei nișe săpată în peretele 
din stingă noastră, mare cit 
o cameră de locuit spațioa
să, dar drept de două ori mai 
înaltă. Era camera dozatoare
lor

...începe lucrul. Aici în a- 
ceastă „nișă" largă a puțu
lui, se vor monta, sub silo
zul subteran a cărui gaură de 
vărsare se distinge în ta
van, dozatoarele, ultimele 
utilaje prin care trece căr
bunele înainte de a ajunge 
în skip.

Fără să ia în seamă ploaia 
infiltrațiilor, postai pe niște 
dulapi (sclnduri groase) ai 
unui pori de lucru, situat la 
vreo 2 metri de „pardoseala" 
camerei dozatoarelor, Gh. 
Nicoară a verificat cu o șipcă 
poziția pilugilor din pereții 
vecini Corespundea. Se pu
ica începe săparea pilugilor, 
podul de „dulapi" era făcut.

„începem cîntatu’ a în
trebai glumeț Nicolae Șure- 
lu, șeful schimbului. „Înce
peți 1“ ...și dă tu tonul că 
ești șet de orchestră i-a răs
puns zîmbind Nicoară.

A început „cintatul" cio
canelor de abataj, dirijate de 
brațele, trupurile și mintea 
celor trei bărbați îmbrăcați 
în salopete albe de miner: 
Nicolae Surelu, Vasile Sla
bii si Nicolae Filip. M-am 
apropiat de Gh. Nicoară, ca

Ion MĂRGINEAN!!

IContinuare în mia a 3-a)
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apro-

Dincolo de binecunoscuta 
solidaritate, definitorie colecti
vităților miniere și indispensabi
lă reușitelor în confruntarea 
Zilnică a straielor din adîncuri, 
nu o dală între brigăzile de 
mineri intervine relația pe ca
re mulți o numesc rivalitate:

Despre asemenea rivalitate 
se vorbește și la zona a doua 
de la mina Vulcan cină se 
aduc in discuție brigăzile con
duse de Gheorghe Costache și 
Ilie Sima. Sini două formalii 
\ fednice, 'cu abatajele vecine, 
care-și confruntă zi de zi iscu 
sința și bărbăția în fața frontu
rilor de cărbune, aspirină 
fervoare spre același -țel:
cucerească merite cît mai mari, 
mai bogate în substanțe în bă
tălia cărbunelui.

Rivalitatea în cazul acestor 
brigăzi își întrece cu mult 
nificația — obișnuită — 
concurență. Ea nu opune 
nește oamenii celor două 
gâzi, nu-i distanțează ci-i
pfe, le sporește ambiția și ela
nul, roadele eforturilor, conle- 
rindu-le locurile de frunte ne 
lista celor mai destoinice forma
ții de lucru ale zonei. Sînt, 
așadar, două brigăzi de frunte, 
„de bază“ cu „parametri" de 
vrednicie dacă nu chiar identi
ce, în orice caz foarte apropia
te, Ambele brigăzi realizează 
randamente între 8 și 9 tone 
pe post, ambele au înscrise pe 
graficul întrecerii depășiri sub
stanțiale : brigada Iordache — 
2 500 tone iar a lui Sima aproa
pe 1 700 tone cărbune. Aspira
ția spre rezultate maxime, spre 
randamente și viteze de avan
sare superioare, caracteristică 
amindurora le-a inoculat ace
eași stăruință continuă și pre
zentă la fiecare membru al co

ternare

spre

același

NICOLAE CEAUȘESCU
la noi obiective de construcție

Mangalia Nord

l

constructorilor I. L. H.S.:

Lucrări cu stadii
fizice avansate,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, aflat la 
Mangalia Nord, și-a consacrat 
după-amiaza de sîmbătă vizi
tării șantierului unde a început, 
cu numai o lună de zile' în 
urmă, construcția unei noi sta
țiuni de odihnă denumită „Ci
li mp‘.

Lă această vizită au luat par
te tovarășii Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț.

Situată în imediata vecină
tate a stațiunii Neptun, domi- 
nînd de pe o coastă de deal 
celelalte așezări turistice ale 
Mangaliei Nord. „Olimpul" va 
întregi frumusețile colierului de 
stațiuni cu noi clădiri, confe
rind și mai multă varietate 
arhitecturii din această zonă a 
litoralului. Noua stațiune va 
depăși — în final — 7 000 de 
locuri, dispuse în 7 hoteluri de 
15 nivele. Acum, pe proaspă
tul șantier, se lucrează la fun
dații ; cu atît mai surprinzător 
apare știrea că întregul complex 
va fi gata în mai puțin de un 
an de zile — termenul de in
trare în circuitul turistic fiind 
luna mai 1971. Uimește, în ace
lași timp, numărul redus de lu
crători pe. șantier. Aceasta ■ se 
explică prin folosirea, de către 
constructorii Trustului „Car- 
pați“, a unor moderne mașini 
de excavare și turnare a be
tonului la fundații, care asigu
ră o înaltă productivitate! a 
muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit în fața agregatelor a- 
flate în lucru, a cerut detalii 
asupra randamentului lor. Di
rectorul general al trustului 
Erdely Andrei a informat că 
pe șantier se folosesc forajul și 
turnarea cimentului în stare u- 
medă ca și forarea uscată — 
cea mai adecvată în condițiile 
de sol existente. Una din ma
șini „F.A. 12", este realizată la 
uzinele din Tîrgoviște, care, pe 
măsură ce forează, toarnă ci
mentul fundației.

O ultimă privire asupra lar
gului golf al Mangaliei Nord, 
a cărui plajă, la această oră 
tîrzie, este încă populată de tu
riști.

Conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre clă
direa care adăpostește o expo
ziție a materialelor de construc
ții, produse de industria’ noas
tră sau aflate în curs de asi
milare. Multe din aceste mate
riale sînt cunoscute pe șantie
rele industriale și de locuințe 
din întreaga țară. Altele, care 
se remarcă prin varietate, as
pect plăcut și preț de cost scă
zut, sînt menite să ridice la 
un nivel și mai înalt eficiența 
acestei ramuri industriale.

Prezentînd expoziția tovară
șului Nicolae Ceaușescu și ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat, ministrul industriei 
materialelor de construcții, Tra
ian Ispas, a insistat îndeosebi 
asupra materialelor destinate 
lucrărilor de finisaj și struc
tură a construcțiilor.

% •

mi-
de

lectivilății: de a da o încărcă
tură de fapte cît mai bogate 
timpului, de a drămui cu zgîr- 
cenie fiecare ceas, fiecare 
nul ia favoarea roadelor 
cărbune ale abatajelor. Un fapt 
concludent: dacă operația auxi
liară a podirii, prăbușirii 
înnămolirii răpește multor 
găzi 
două 
tajul 
rație 
ca producția să stagneze. După 
exploatarea unei aripi, începe 
podirea ei. Se suprapun zilnic 
schimburile pentru 1—lVz oră 
și se pregătește prăbușirea aba
tajului, timp în care aripa cea
laltă dă producție din plin. In■■
2—3 zile vechea aripă e pră
bușită și se face noua atacare. 
Tot așa și cu aprovizionarea a- 
batajului. Fiecare schimb, îna
inte de a părăsi abatajul, asigu
ră materialul necesar schimbu
lui următor. Totul e prevăzut, e 
calculat, se lucrează clin plin la

din

lui
se

abatajele cameră 
trei schimburi, în 
Iordache această 
rezolvă din mers,

bri- 
cîte 
aba- 
ope- 
fără

I. D.

(Continuate în pag. a 3-a)

Noi obiective 
aproape de recepție

Constructorii T.C.M.M. își 
concentrează în aceste zile 
forțele asupra unor serii de ___ ______ ,
obiective care urmează să fie Paroșeni, drumurile și canali- 
predate1 beneficiarilor. Săptă- zările din incinta E. M. Vul

can, depozitul de bitum și 
silozul de cărbune brut de

gătură între baia și puțul nr.
4 Uricani, împrejmuirea in
cintei Uricani, triajul C.F.N.

mina viitoare, vor fi recep
ționate 7 obiective industria
le care au atins un stadiu 
fizic avansat: culoarul de le- la Coroești.

A

In curs de montare
De curînd pe poarta Uzi- 

de utilaj minier Petroșani 
intrat noi utilaje. In curs 
montare se află o mașină 
încărcat pietre abrazive 

mecanică

nei
au 
de 
de 
fabricată la Uzina
Sibiu. Cu aceasta se vor pu
tea determina eventualele fi-

suri produse în urma trans
portului, cunoscută fiind ca- 
sabilitatea pietrelor abrazive. 
Uzina va mai fi dotată cu un 
compresor de 50 mc și o. 
foarfecă ghilotină cu deschi
derea de 2 000 mm.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în discuțiile cu specialiștii pre
zenți, s-a interesat de modul 
în care unitățile Ministerului 
asigură materialele necesare lu
crărilor aflate în curs și a ce
lor din planurile de perspecti
vă. Cu acest prilej, s-a arătat 
că producția de ciment asigură 
necesitățile, că în viitorul apro
piat, aceasta va crește substan
țial, prin intrarea în funcțiune 
a unor noi capacități.

Au fost prezentate apoi pro
duse și elemente din materiale 
plastice, elemente prefabricate, 
produse hidroizolante, materia
le de ceramică și zidărie.

Un loc aparte în expoziție 
l-au ocupat noile materiale des
tinate finisării lucrărilor de 
construcții.

Discuțiile avute de secretarul 
general al partidului cu minis
trul, cu specialiștii, s-au axat 
pe probleme deosebit de im
portante pentru dezvoltarea ra
pidă și modernă a industriei 
materialelor de construcții, ca
re să satisfacă cerințele cres- 
cînde determinate de progra
mul amplu de investiții produc
tive. de construcții de obiective 
social-culturale. Materialele noi 
prezentate în expoziție au la 
bază materii prime care în
locuiesc metalul și lemnăria, 
aducînd importante reduceri de 
prețuri și creînd posibilitatea 
realizării unor noi sortimente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat indicații să se accelereze 
ritmul asimilării acestor produ
se, valorificîndu-se în acest școp 
noi materii prime ieftine, in
digene, deșeuri existente în nu
meroase întreprinderi și care 
se pretează la transformarea 
lor în materiale de construcție.

In această ordine de idei, se
cretarul general al partidului a 
insistat asupra căutării de so
luții pentru înlocuirea unor ma
teriale ce se procură din im
port și pe care cercetarea și in
dustria noastră au posibilități 
să le realizeze.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat pe 
șantierul zonei de extindere a 
construcțiilor turistice de la 
Mangalia Nord, discuțiile dc 
lucru avute cu conducerea Mi
nisterului Industriei Materiale
lor de Construcții, recomandările 
făcute cu acest prilej, se înscriu 
în practica constantă a secretaru
lui general al partidului, a condu
cerii partidului și statului dc 
a se interesa la fața locului de 
activitatea tuturor sectoarelor, 
îndrumîndu-le munca spre pro
movarea permanentă a noului, 
a tot ce este valoros pentru 
progresul economiei țării și ri
dicarea nivelului de viață al 

’poporului nostru.
(Agerpres)
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ
în imagini și îapfe

• In cadrul Uzinei „Colo- 
rom", din Codlea, au intrat re
cent în funcțiune cinci insta
lații pentru fabricarea unor noi 
sorturi de coloranți destinați in
dustriei textile, pielăriei și ma
selor plastice.

• La centrala hidroelectrică 
de la Porțile de Fier a început 
montarea primelor subansamble 
ale celui de-al 4-lea hidroagre- 
gat. Acesta va fi format în în
tregime din echipament fabri
cat în țara noastră, îndeosebi 
la Uzina constructoare de ma
șini din Reșița.

• La Techirghiol a început 
construcția unui complex sa- 
natdrial. Noul edificiu balnear, 
situijt pe malul lacului cu ace
lași nume, va avea o capacitate 
de 850 de paturi, un blofc ali
mentar propriu și un pavilion 
de tratamente cu secții de bal- 
heo, electro, hidro și nămolo- 
terapie, secție de gimnastică 
medicală și cabinet de masaje, 
care voi asigura zilnic pacienți- 
lpr peste 2 600 de proceduri.

vagoane din 
parțial în fo- 

de

• La uzina de 
Arad a fost dată 
losință, cu o lună înainte 
termenul prevăzut in angajamen
tul constructorilor, hala de debi
tare și de pregătire a materii
lor prime.

I

) u

calitate
și productivitate

sporită în muncă
Recenta adunare generală a 

reprezentanților salariat ilor 
Șantierului Valea Jiului supe
rior al Întreprinderii de lucrări 
hidrotehnice speciale, care a a- 
vut loc ia sediul șantierului, în 
Uricani. a fost un prilej de tre
cere în revistă a succeselor do- 
bîndite, a greutăților întîmpi- 
nate ; un prilej de analiză a 
deficiențelor din activitatea des
fășurată în acest an, din do
rința ca ele să nu se mai re
pete; o binevenită ocazie de a 
reflecta prin 
de plan pe 
aici, asupra 
este pregătit 
pentru a le 
cuvine.

Rezultatele 
an, cele mai

de 
de 

deși 
tre
ma!

prisma sarcinilor 
1971, prezentate 
modului în care 
întreg colectivul 

îndeplini cum se

obținute 
bune de

în acest 
pînă a-

roasa", calamitățile naturale 
produse în special la Valea de 
Pești, numărul insuficient 
mașini puse la dispoziție 
I.R.T.A. Petroșani ș. a.), 
cele care mai există vor 
bui să-și găsească in cel 
scurt timp rezolvarea.

Materialele prezentate, discu
țiile purtate, au scos în relief 
o hotărîre unanimă de a face 
totul pentru ca rezultatele pro-- 
ducției să fie cît mai bune. 
„Să căutăm rezervele de poten
țial ale muncii noastre pentru 
a le pune în valoare, pentru a 
deveni vii !“. „Avem 
multe în activitatea 
expresia aparține 
șef Petre Șoileanu 
depistăm și să le astupăm !" — 
au fost ideile centrale care au

încă fisuri 
noastră — 
inginerului 
— să Ie

ADUNARI GENERALE 
ALE SALARIATILOR

cum. le-a permis edililor hidro
tehnicieni să abordeze într-un 
mod nou problemele care s-au 
dezbătut. Conștienți că locul IT, 
pe care il ocupă după un se
mestru de activitate în clasa
mentul constructorilor din Va
lea Jiului îi obligă la mai mult, 
delegații prezenți la adunare, 
într-o vie dezbatere și atmos
feră de lucru au luat poziție 
hotărîtă, mobilizatoare în acest 
sens.

Atit informarea cît și pro
iectul planului de măsuri pre
zentate de inginerul șef al șan
tierului Petre Șoileanu, cît și 
discuțiile purtate, au fost orien
tate pe două direcții distincte : 
planul pe anul 1970 să fie 
deplinit în mod exemplar 
în paralel să fie pregătite 
un nivel superior condițiile 
producție ale anului 1971.

Nu s-a insistat asupra greu
tăților obiective care deranjea
ză sau au deranjat activitatea 
șantierului (lipsa unor mijloa
ce de transport ca „Tatre“ și 
,,Belazuri“, întîrzierea lucrărilor 
de deschidere a carierei „Pă-

în- 
iar 
la 
de

caracterizat ca un fir roșu des
fășurarea adunării generale a 
constructorilor hidrotehnicieni.

In această direcție — pe lin
gă unele prevederi detaliate ca 
pregătirea din timp a lucrului 
pe timp friguros și pe anul 
1971, urmărirea tehnologiei de 
execuție ș. a. care sînt cuprin
se în planul de măsuri — ni 
se par deosebit de utile urmă
toarele măsuri propuse în adu
nare :
• Creșterea ponderii muncii 

în aco-rd și acord global;
• dotarea corespunzătoare cu 

utilaje și piese de schimb:
• calificarea șl specializarea 

muncitorilor în meseriile mun
citori carieră, mecanici foreză, 
betoniști etc.;
• organizarea de brigăzi 

complexe (cum ar fi la extra
gerea pietrei din carieră, încăr
carea, transportul și punerea 
ei în operă), inclusiv atrage-

r. M.

(Continuare în pag. a 3-a)

Filmul și mutica politică de mase

Este 
exercită _ ____ _  __ _ ______
siile, cărora le oferă modele de conduită, le deschide orizon
tul cunoașterii, ori le prilejuiește clipe de destindere și re
creare. Nici o altă artă nu se bucură de prețuirea pe care 
o are filmul, de posibilitățile sale de pătrundere și atrac
ție, de mijloacele materiale și artistice, de care beneficiază. 
Ințelegînd cu clarviziune caracterul de masă al cinemato
grafului, V. I. Lenin afirma, încă în 1922, că „Dintre toate 
artele cea mai importantă pentru noi este cinematografia" 
iar G. B. Shaw suținea și el, pe bună dreptate că „Filmul 
este o invenție mai mare decit tiparul pentru că el se adre
sează și analfabeților“.

Filmul artistic este un 
nirea sincretică a artelor 
capabil să surprindă și să 
complexitatea sa. Datorită 
sista uneori concepția, evident greșită, că filmul artistic își 
poate croi drum singur către inima spectatorului, fără nici 
o acțiune deosebită de popularizare, de familiarizare a spec
tatorilor cu semnificațiile și încărcătura de idei degajate. 
Practica a infirmat în nenumărate rînduri această concep
ție care decurge din lenea spirituală, dirî ignoranță, pro- 
bind că eficiența maximă a unui film valoros din punct de 
vedere artistic, moral, politic se obține numai prin desfă
șurarea unei intense și gîndite munci de popularizare.

In scopul realizării unui util schimb de experiență pe 
această latură între angajații din .cadrul cinematografelor, 
comitetul municipal de partid a organizat, joi 23 iulie, la 
Casa de cultură din Petroșani o utilă consfătuire pe tema 
„Munca politică cu filmul — preocupare de seamă a lucră
torilor din unitățile cinematografice", la care au participat 
responsabili, operatori, personal auxiliar de la cele 17 cine
matografe din Valea Jiului, precum și directori ai cluburi
lor sindicatelor și ai căminelor culturale, responsabili ai 
stațiilor de radioficare și alți activiști culturali din muni
cipiu. La consfătuire au luat parte tovarășii Ionel Cazan, 
secretar al comitetului municipal de partid, Ion Badea, șef 
de secție la comitetul municipal de partid, și ing. Dumitru

îndeobște recunoscută influența uriașă pe care o 
filmul asupra oamenilor de toate virstele și profe-

produs spiritual obținut prin reu- 
tradiționale intr-un tot omogen, 
exprime faptul de viață in toată 
calităților sale multiple, mai per

(Continuare în pag. a 3-a)

C. PASCU

f Intrări
de

modernizare
a străzilor

la aceste luni, gospodarii ora
șului au luat numeroase mă
suri pentru modernizarea stră
zilor Petroșaniului. Spre exem
plu, după repararea pavajului 
din piatră cubică a străzii Repu
blicii, districtul de drumuri Ll- 
vezehi a trecut la așternerea 
unui nou strat de asfalt pe stra
dă, lucrarea ajungînd în pre
zent pînă în centru - Piața 
Victoriei.

Totodată, au fost asfaltate din 
nou străzile Ion Creangă, par
țial Grivița Roșie, intrarea spre 
blocul înalt B I d, s-a trecut la 
asfaltarea și refacerea unor por
țiuni de trotuare de-a lungul 
străzii Republicii, s-au desfiin
țat garduri, amenajat zone 
verzi, făcut alinieri de borduri.

In prezent, o echipă de elec
tricieni, după ce lunile trecute 
a desființat linia de stîlpj im
plantați în acostamentul caro
sabil al străzii Republicii între 
pîrîul Slătinioara — sediul Con
siliului popular, acum face ace
eași operație de demontare a 
liniilor aeriene și scoaterea 
stîlpilor în porțiunea aceleiași 
străzi, cuprinsă între sediul Con
siliului popular și pînă sus la 
clădirea maternității.

Prin această lucrare de des
ființare a stîlpilor respectivi, 
strada Republicii capătă un plus 
de frumusețe și comoditate.
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Așa serviciu, da!

prof.
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a

sănătoasă

Mele-

i 
I

și, după alte două săp- 
tratamentul a fost în- 
După alte cîteva săp- 
eopitul a părăsit spi-

o me- 
noufi.

ocupă 
fizice

De o
este 

aces- 
î și

liotă ritoare 
din timp a < 

necruțătoare 
imediată.

lung fluviu 
pare-se, după

la 
noul curs 

un inconve- 
o viteză dc 

pe an.

— medicament 
80 la sulă din 

sînge sănătoase, 
majoritatea glo- 

După cele

unui copil 
ani, Jonathan Li- 
pe baza unor me- 

la centrul de onco- 
la spitalul Chula

feeție, după care a fost 
intr-o cameră sterilVată.

Medicii au aplicai apoi 
todă care ar fi cu totul
Timp de două zile, copilului 
i s-au administrat injecții cu 
„methotrexat" 
care distruge 
globulele de 
dar totodată
bulelor bolnave, 
două zile, gradul de slăbiciune

iar 
aproape nici 
vorba de o 
definitivă a 
ca viitorul

Timp îndelungat, leucemia, 
popular denumită „cancerul 
sîngelui", a fost considerată 
incurabilă. Astăzi există tera
peutici noi care, în multe ca
zuri. pot opri boala, 
importanță 
depistarea 
tei maladii 
tratarea ei

In cercurile medicale 
Mareo Britanie a stîrnit 
cazul vindecării 
de cinci
vingstone, 
tode noi, 
logie de
din Marsden (Sutton).

de ici, coio

A doua Volgă

Si

el

se

FILATELICECURIOZITĂȚI

Delfinii
cheamă

Oisoar animalele

ma-

tine 
de

»•****•

din circu- 
decembrie

ger-
1 103

Vasile VIOLODEȚ 
Ion LICTU

mai mare dacii a •‘ămintului, 
faptului că scoarța solidă a 

este mică Și ineonjmalh de o 
densă.

permite o îmbnnă- 
sens in urmălorii

ceapă 
lu- 

casă.

în prima parle a anului 1970.

★
planetei Marie est» de 12i de ori 
cea a Pîiminfțihii, Ur »olumul

mg în 100 de ore, este depășit cu vreo 
sută. Campania desfășurată pentru lichi- 
poiuării atmosferei va 
considerabilă în acest

niu, poluarea aerului de către sulf a scăzut eu 
circa 16 la sută. Totuși, gradul mediu autorizat 
de 10
50 la
darea 
lățire
4—5 ani.

1873, deoarece începind cu 
data de 1 ianuarie 1874 ta
xele telegrafice se percep în 
numerar.

săparea tunelului

Densitatea planetei .lupi)ei est» de nu
de ori 

datorită 
Jupiter

★
LÎNA de capră de Angora este cunoscut» pe 

piața mondială sub numele de mohair. Firul din 
această lină crește pină la 10 cm pe an

MĂRCILE locale 
PARTICULARE

Poșta stațiunii climaterice 
Hohe Rinne Păltiniș județul 
Sibiu.

Societatea Carpatină Arde
leană a turiștilor sași (Sieben

SUPRAFAȚA 
mai mare decît 
ei — de 1 300 de ori mai ma»» tlecîl al planetei 
noastre.
mai 320 
aceasta 
planetei
atmosferă foarte

în ajutor înființarea acestei sta- 
a fost emisă o nouă 

dc mărci avind impri- 
pe ele vederea holelu- 
portretele in medalion

fuga e...

★
CONTINUA lucrările la 

transpirineian care va străbate Pirineii Centrali 
și va face parte din viitoarea autostradă llarn- 
bttrg — Gibraltar.

Concomitent, se lucrează intens și la amena
jarea șoselei dc acces de partea franceză și cea 
spaniolă.

După toate probabilitățile, tunelul va putea fi 
dai in folosință

a rămas 
anul 1926. 

poștal din 
o serie de

mărci compuse din două va
lori : una de 3 holler albas
tru și una de 5 heller brun 
roșcat, tipografiate în ediție 
de patru mărci După anul 
1919. mărcile au fost vîndute 
cu 30 bani, respectiv. 50 bani.

In anul 1924, la 30 de ani

giu al stațiunii 
vigoare pînă in 

Acest serviciu 
Păltiniș a emis

valori, 25 bani

In orașul Debrecen din R.P. 
Ungară există un restaurant 
renumit nu numai pentru gu
lașul său gustos din inimă de 
vilă, ci și pentru deservirea e- 
xemplară.

In fața fiecărui client sc afiă 
un ceas de nisip, care se scurge 
în decurs de zece minute, amin
tind ospătarului că dacă în 
acest interval nu a servit cli
entul, acesta arc dreptul la o 
masă gratuită.

Restaurantul este foarte frec
ventat oamenii sperind să mă- 
nîDce bine fără să plătească, 
d«u- pină in prezent nimeni , nu 
a reușit, serviciu] fiind impe
cabil.

Volga, vel mai 
din Europa, are. 
cum reiese din ultimele cerce
tări, o soră subterană. La 100 
km spre est de Saratov, Ia o 
adîncime de 50 m, sondorii 
sovietici au descoperit o arteră 
de apă care se varsă, ca și 
Volga, tot hi Marea Caspică. 
Fluviul subteran ar putea apro
viziona cu apă potabilă așeză
rile din stepele uscate de 
est de Volga. Dar 
de apă prezintă și 
nient : el urge cu 
numai cîțiva metri

Numeroși specialiști se 
de problema rezistenței 
la o vîrstă înaintată.

Medicul sportiv dr. 
rowitseh din Berlin afirmă că
zeci de mii de oameni mor 
înainte de vreme pentru că nu 
aleargă. O dovadă că are drep
tate este concursul de cros or
ganizat anual la Bad Briicke- 
nau (RD. Germană) pentru per
soane între 55 și 88 de ani. la 
care participă concurenți din 
toate continentele.

Concursul din 1969 a fost ciș- 
tigat de dr. Schnabel în vîrstă 
de 83 de ani care a parcurs 
5 000 m în 31 minute.

Un pește neobișnuit
Peștele Clarias Batrachus a 

devenit în ultimul timp o ade
vărată problemă pentru statul 
american Florida. El sare din 
apă și pe puternicele sale ari
pioare 
tîrî pe 
ganelor 
xiliare 
•perouțe

pectorale se poate 
pămînt. Datorită 
sale respiratorii 

— un . fel. de 
care pot trage 

genu) din aer, după cum bran- 
chiile îl trag din apă — peș
tele poate rezista cîteva ore pe 
uscat. Ca înfățișare Clarias Ba
trachus seamănă cu somnul. Cu 
aripioarele și mustățile sale pu
ternice el se poate lupta și cu 
animale mal mari ca pisici sau 
cîini.

Venit din sudul Asiei, Clarias 
Batrachus a găsit în Florida 
condiții excelente de viață și s-a 
înmulțit extrem de repede. Peș
tele trăiește la fel de bine în 
apă curată sau murdară și se 
hrănește cu ce găsește. Are în
să și o preferință : îi plac mel
cii, ..hrana" obișnuită a păsă
rilor. Savanții văd în Clarias 
Batrachus un real pericol și de 
aceea preconizează măsuri radi
cale împotriva acestui pește mi
grator.

în ultimii aproape 2 030 
ani ai erei noastre au dispărut 
d- pe suprafața Pămintului 
proximativ 110 specii de anima
le adică 35 dc specii l i fior i- 
rc sută de ani. In prez< nt sînt 
pe cale de dispariție 600 specii 
dc animale din difcr'te colturi 
ale Pămintului. Iată de ce im
perativul ..Salvați •mimale!:’“. 
devine o datorie pentru oamenii 
de pretutindeni.

Releul de la Sumen
înalt releu de televi- 
Bulgaria va fi eon- 
apropierea orașuiui 

Turnul va măsura 300

Cel mai 
ziune din 
struit în 
Șumen. 
m înălțime, iar fundațiile, con
struite in întregime din ciment 
armat, vor fi destul de încăpă
toare pentru a adăposti utilajul 
tehnic și dependințele. La o 
înălțime de 1G0 m este prevă
zută instalarea unui „cuib”, cu 
diametrul de 24 m, pentru ame
najarea utilajelor tehnice nece
sare antenelor. Releul va putea 
transmite și progrâme de tele
viziune în culori.

R. F. a Germaniei: Un pui de 
Okapi (specie de girafă) îm
preună cu mama sa „Safari” în 
parcul zoologic de Ia Frank
furt. Ia patru zile de la naș

terea sa.

Regulator
..<w de

Un nou tratament a! leucemiei ?
transfuzie

Noutăti s

I
I
I 
I
I
I

I

I 
I

După primele simptome vi
zibile — febră puternică, slă
biciune extremă, apoi paloare 
aproape cenușie a feței — me
dicii au stabilit că micul Jona
than are leucemie. Progresul 
bolii putea fi oprit temporar 
cu unele medicamente, dar or
ganismul copilului ar fi deve
nit extrem de sensibil, în mod 
fatal, la orice viruși sau bac
terii.

Internat ia centrul de onco
logie Chula, pacientul a fost 
imediat tratat cu săpunuri spe
ciale și alte mijloace de dezin-

copilului l-a adus pe acesta 
fntr-o stare apropiată de co
mă. Au urmat, timp de patru 
zile, injecții cu preparate de 
acid folie (vitamina Bc). Sub 
acțiunea acidului folie, cele 20 
la sută globule sănătoase s-au 
înmulțit, ducind Ia o regenerare 
a sîngelui. S-a trecut din nou 
la o serie de injecții cu me- 
thotrexat. care au dus copilul

la capătul capacității de rezis
tență. Marea majoritate a glo
bul Mor roșii au fost distruse, 
o dată cu miliardele de glo
bule bolnave. Tratamentul cu 
acid folic a fost repetat. Mul
țumită acestor șocuri cu doze 
mari, totalitatea globulelor bol
nave a dispărut, în măsura în 
care s-a putut constata pe baza 
analizelor sîngelui. In curs de 
patru săptămîni criza a fost 
învinsă 
tămîni, 
trerupt.
tămîni, 
talul, complet restabilit.

Cu ajutorul microscoapelor, 
spun medicii, nu se mai poate 
constata existența vreunei glo
bule bolnave. Totuși, adaugă ei, 
dacă au mai rămas doar cîteva 
din ele, în curs de patru luni 
se vor înmulți pînă la peste 
un miliard și, în acest caz, va 
trebui să se recurgă din nou 
Ia istovitorul tratament.

Intre timp au trecut 15 luni, 
micul Jonathan a cîștigat în 
greutate, este plin de dinamism 
și are obrajii îmbujorați, 
medicii nu mai au 
o îndoială că este 
vindecare totală și 
leucemiei. Rămine 
să înlăture orice urmă de în
doială.

sanguina
In cursul efectuării tran

sfuziilor la copiii mici, debi
tul trebuie menținut strict 
constant. Creșterea sa poale 
duce la încărcarea sistemului 
vascular și cedarea inimii. 
Scăderea sa poate provoca o 
agravare a șocului.

Un inginer chimist, 
Ronald G. Barile, de la Uni
versitatea Purdue, a rezolvat 
această problemă cu ajutorul 
unui simplu dispozitiv meca
nic. Dificultatea consta în 
faptul că efectul gravității 
asupra vasului de transfuzie 
suspendat făcea să crească 
presiunea eînd acesta se um
plea și să scadă eînd se go
lea.

Soluția dr. Barile constă în 
asigurarea unui arc cu pro
prie tensiune, astfel Incit a- 
cesta să ridice treptat rezer
vorul eînd conținutul se go
lește, și scurgerea să fie men
ținută constantă. Pentru a- 
ceasta a fost necesară deter
minarea debitului sîngelui. 
Ea s-a realizat prin interme
diul unei plăci dotate cu un 
orificiu. Găuri de dimensiuni 
variate pot produce debitul 
dorit, dacă înălțimea rezer
vorului a fost determinată.

ITALIENII fumează din ce în ce mai mult. 
Potrivit ultimelor statistici anul trecut au fost 
vindute 68 000 tone țigări în valoare (le 1023 
miliarde lire. In această statistică nu sînt in
cluse țigările care se vînd prin contrabandă.

★
TELEVIZIUNEA, ale cărei prime programe 

și-au făcut apariția în Europa în urmă cu 20 de 
ani, numără în prezent 2 500 de stații de emisie 
și peste 150 milioane de aparate de recepție.

★
PENTRU pasiunea lor fumătorii francezi au plă

tit într-un singur an 4 miliarde de franci. Sta
tisticile arată că majoritatea preferă țigările de 
foi celor obișnuite.

★
ORGANELE polițienești din Suedia. Norvegia, 

Danemarca și Finlanda au hotărît să creeze o 
organizație comună pentru urmărirea Irafican- 
ților de stupefiante, care se răspîndesc din ce 
in ce mai mult în țările scandinave.

★
DUPĂ război, in Polonia numărul femeilor 

era cu 2 milioane mai mare decît cel al bărba
ților... In prezpnt, ele reprezintă 51,4 la sută 
din populația țării.

Femeile reprezintă circa 45 la sută din lucră
torii din industrie, 65 la sută — din comerț și 
47 la sută — din aparatul administrativ.

★
IN CURSUL ultimului deceniu, poluarea at

mosferei din capitala Ungariei a scăzut cu 
aproape 50 la sută. Depunerea lunară a prafului 
a fost in 1968 in medie de 9,2 g, media autori
zată fiind de 12,5 g. Tot în cursul acestui dece-

ȘTIAȚI CA

Vccinii familiei 
din Fraserburg

R.F.G. : 
Summers 
știu eînd este ora nouă fix, 
după apariția în poarta casei 
a celor doi cîini negri de 
Labrador, care cu coșurile in 
bot se duc după cumpără
turi la magazinul din colțul 
străzii.

Zece minute mai tîrziu se 
întorc'-cu coșurile încărcate.

Stăpîna lor. in vîrstă dc 58 
de ani hs’te grav bolnavă de 
artrită și nu se poate depla
sa decît cu ajutorul a două 
bastoane. CîiniL -dresați ii a- 
duc ziarul de la poartă, ri
dică obiectele căzute sau 
vreunul din bastoane, venind 
necontefiit în ajutorul stăpî- 
nci lor.

In foto : La magazin li se 
pun în bot coșurile pline cu 
obiectele comandate.

PESCARUL
uiți la mine de 
ore. De ce nu încerci 
să pescuiești singur ?

Cel care privea 
punde: „Nu am 
dare".

râs- 
răb-

lost în pădure au ple- 
:at spre casă ?

— Da, răspunde Gus.
— Tofi șase ?

— Pa, tofi șase. 
Dar de ce întrebi ?

— Atunci, zise Bill 
umllîndu-se în pene, 
am împușcat un cerb.

ORI/.ON1AL: 1) împărțit; 2) Distribuire; 3) Vilă fără 
parter ! — La doi ani — început; 4) Împărțit pe două pi
cioare — Scurt pe doi; 5) Greu de.împărțit; 6) împărțit la 
femei — Tură împărțită — împarte focuri; 7) Din doi în 
doi — Împărțite pentru pești; 8) împărțeală de'sutfalfne; 9) 
împarte pămîntul; 10) Împart greșeli — Impărte desaga-n 
două.

VERTICAL : 1) Pot fi împărțite; 2) Fac unul după al
tul — Careu împărțit; 3) Stradă lingă apă — împărțită la 
medie; 4) Pronume la împărțire — Despărțit (fig.); 5) Trie
re ! — împărțite ilegal; 6) La cote mari — Trei părți din 
virus !; 7) Stă pe o parte — Mu-nte în Creta; 8) In dualuri 1 
— împărțit pe pajiște; 9) Refren popular — A fi iar același; 
10) împărțită în clasă — împarte.

9 lo

ORIZONTAL: 1) In urmă 
Ghicitoare; 2) Fac vase — 
vinde ieliin ; 3) Mandat neler- 
minat — In vie; 4) ...Călugă- 

. reanu — M3 (fam.) — Nu (in
vers!); 5) Raze; 6) Defilare — 
In emfază I; 7) Cu dată — Dis
curs cu emfază; 8) La munte 
— Prietenoasă; 9) Goală — A 
speria.

VERTICAL: 1) Ordin — Caz

de substantiv; 2) Țară — A pe
trece (fig-); 3) In picior — In
trare ; 4) Poniadă — Mitocani ;
5) Anotimp — Textilă;. 6) îna
poiat ; 7) Exact — Atașați ; 8) 

, La șah — Urs și frigider j 9)
La aparate de măsură — ...Val- 
iy.

Prof. I. IVÂNESCU
Lupeni
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4
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(SUQPQIZĂ)

ur îiiiurial. După ce a 
sărit gardul, i se adre- tiv.

sează animalului : — Da, am călcat
nerecunos- aceeași greblă.

eu
am > PROFESORUL

r
Acum, d-le Jones, pre
supun înd că ești 
mat să îngrijești 
un bolnav care g 
ghifit o monedă, 
vei face ?

Medicul llnăr 
T rimit după preot,
căci ăștia scot banii 
de la oricine.

★
— CUM e vremea ?
— Nu știu. E 

ceață că nu văd 
inie.

— Vită
. căloare, fipă el, 

care toată viata
1 fost vegetarian 1

'■ CETĂȚEAN

DOTE

★
O TlN.iRĂ femeie 

se îndreaptă curajoa
să spre administratoa
rea spitalului.

— Pot să-l văd pe 
căpitanul Williams i 
— a întrebat ea.

— Pot 
sînleti ?

— Da.
— îmi

ă
mama lui.

★
ajungindu-l ’’d“rCurmăsf UN Mlri"
tofi copiii care auyera fugărit de un ta-

ANEC
ȘTII

să știu cine . „Un măr 
doctorul 
casă ?“

— Da,
crudă fine toată 
mea departe de

UN DOMN
Jie

Sini, sora lui. 
pare bine că 

cunosc. Eu

proverbul
pe zi 

departe

clar o
si nt

Bill

plinge că a lost lovii 
in cap eînd a intrat 
in cameră pe întune
ric. Un caporal a lost 
trimis la fata locului. 
Acesta s-a întors foar 
te repede, furios și cu 
un cucui în trunte.

— Am rezolvat ca
zul — raportează 
locotenentului.

în afara mărcilor poștale 
românești de o mai larga 
circulație, în preocuparea 
filateliștilor avansați stă și 
colecționarea mărcilor poș
tale a căror circulație a 
fost mai restrinsă.

Vom încerca deci ca în- 
tr-un ciclu să prezentăm 
unele serii de mărci poșta
le românești, care sînt cu
noscute mai puțin în rîndul 
filateliștilor.

MĂRCILE SERVICIULUI 
TELEGRAFIC

In iulie 1871 au fost emise 
o serie de mărci în scopul 
perceperii taxelor telegrafice.

Această serie este formată 
din cinci
brunbistru, 50 bani albastru. 
1 leu violet. 2 lei galben și 
5 lei verde.

Obliterarea acestor mărci s-a 
făcut în mod obligatoriu prin 
două ștampile : una rotundă 
cu data și numele oficiului, 
mai frecvent se găsesc cu 
tuș albastru decît cu tuș ne
gru; alta de control contabil, 
format dreptunghiular orizon
tal. La obliterarea acestor 
mărci s-au mai folosit uneori 
și ștampile vechi în formă 
de grătar.

In afară de toate aceste 
obliterări, mărcile au mai 
fost însemnate deseori prin- 
tr-o cifră sau o cruce făcute 
de mînă cu cerneală sau tuș. 
Fiind foarte rare exemplare
le fără trăsături de cerneală 
sini foarte căutate aceste e- 
xemplare.

Mărcile serviciului telegra
fic au fost retrase 
lație la data de 31

„Kul- 
Kerci

Că deliinii au salvai de la 
înec vilegiaturi știi imprudenți 
sau marinarii de pe vasele 
naufragiate este un lucru cu
noscut de toată lumea. Mai pu
țin cunoscut e faptul că oame
nii au venit în ajutorul del
finilor. Iată și împrejurările. 
Remorcherul sovietic 
guev", în drum spre
(Grimeea), a tost imobilizat 
de ghețuri, Intr-o copcă ior- 
mală lingă peretele vasului, 
marinarii au văzut un del
fin însingerat care parcă le 
cerea ajutor. Marinarii l-au ri
dicat pe bord, dar, spre ui
mirea lor, în ochiul de apă 
s-a ivit un al doilea delîln 
rănit. Acesta s-a apropiat 
singur de marinari și s-a lă
sat luat in brafe. Amîndoi 
au rămas pe bord cîteva ore, 
timp în care le-au lost spă
late rănile. Abia eînd vasul a 
ieșit din zona ghețurilor, e- 
chipajul și-a luat rămas bun 
de la cei doi dellini.

biirgscber Karpat hcn-Verein), 
secțiunea Sibiu, a înființat in 
anul 1894 stațiunea climate
rică Păltiniș in limba 
mană : Ilohe Rinne la 
metri altitudine.

Administrația poștelor 
ghiare. respingind cererea so
cietății pentru înființarea

de la 
ținui, 
serie 
mate 
lui și

nui oficiu postal dc vară, a 
aulorizal-o să înființeze un 
serviciu poștal propriu pen
tru expedierea scrisorilor în
tre stația climaterică și Ofi
ciul postai de stai cel mai 
apropiat, percenînd nenlru 
prestarea acestui serviciu o 
laxă în plus fală de franca- 
rea obișnuită. Acest privile-

rare de 50 bani, iar a doua 
are culoarea roșie si se pu
tea cumpăra cu un leu Au 
fost tipografiate in coli de ci
te 10 mărci.

Aceste mărci trebuie soco
tite emisiuni romanești.

E. BEM EA

ale fondatorilor, fără valoare 
marcată pe mărci, lina din
tre mărci arc culoarea v-rde 
și avea o valoare de cumpă-
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NOTA pentru refacerea

drep-

al
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Sub
orizontul

0
W.SNVWAVAV.V.MAWW

aproape
nefolasite.

timpul 
iunie, 

a ieșit 
ploilor

la 
prin 
nou

aceasta 
aceste 
cîmpia 

ndincliri-

pro- 
alu- 
în- 

zonă

ascun zi-
la 

su-

ca/.urile acestea, 
găsit fisuri și a 

,găurii? preocu- 
penlru 
s-a ln- 
Irebuie

luați din

inundației din 
cind piriul Ba
din albie dato- 
toren/iale, atelie-

cu ofia- 
cînd era 
comunist 
altcineva

adu-
a salariaților

70—15 cm deasupra apei. 
(Cîndva pe aici treceau linii , 
ferate Înguste care aduceau 
cărbune la fosta centrală ter
mică). Liniile respective au

O UTILA

l
(Urmare din pag

să-i v orbesc, 
productiv al

vaci „duduitul 
ciocaneloi um-ț 

pilise nu mimai camera unde 
ci a răzbătui și

spațiul acum înlune- 
Ghicindu-rni 

șeful

Lucrări cu stadii 
llzlcc avansate

wa in această formă de sala
rizare și a mecanicilor S.U.C.T. 
(întreprinderea vg ț^ebuj să 
confirme acest lucru !);
• îmbunătățirea condițiilor 

dc viață ale muncitorilor (baie, 
cabinet tehnic etc.);

® evidențierea postcalculului 
p> ibiectele din cadrul fic*Câ- 
im lot.

I.ijoritatea dintre aceste mă
suri vor conduce Ta o stabili
zare mai pronunțată a mun
citorilor, la sporirea producti
vității muncii, la ^rește-rea efi
cienței economice, a activității 
fconstructori'or. ' Privite prin 
prisma sarcinilor pe anul 1971 
(care' prevăd creșterea volumu
lui de producție cu 30 la sută 
și un spor de productivitate de 
20 la s ită in condițiile majoră
rii sarcinii de reducere a pre
țului de cost), aceste prevederi 
apar 'a necesități de prim or
din.

Vorbitorii au făcut propuneri, 
au dezvăluit carențe care tre
buiesc remediate, în scopul per
fecționării muncii pe care o des
fășoară. Astfel, Mihai Ștefănu- 
ță. secretarul comitetului de 
partid al șantierului, releva 
rolul primordial ce revine or
ganizației de partid în ducerea 
la bun sfir.șit a sarcinilor de 
plan, in mobilizarea întregului 
colectiv la îndeplinirea cu cin
ste a tuturor indicatorilor de 
plan; Florin Străuț, șeful ca
rierei Pribeagu, s-a referit la 
piesele de schimb pentru uti
laje, aprovizionarea cu mate
riale explozive încă deficitare, 
a susținut punctul din referat 
care se referea la munca in a- 
cord global .11 tuturor muncito
rilor (inclusiv a mecanicilor 
S.U.C.T.) care participă la ob
ținerea anroeamentelor, a ară
tat necesitatea urgentării lucră
rilor de deschidere a carierei

Păroasa. Problemele ridicate de 
ceilalți vorbitori s-au încadrat 
pe aceeași linie a tendinței de 
ridicare a rezultatelor de pro
ducție pe trepte tot mai superi
oare : dotarea atelierului de la 
Bilugu cu ma.șini-unelte cores
punzătoare, evitarea aprovizio
nării „pompieristice" cum a fost 
cazul aspiratoarelor (ing. Lazăr 
Kadu, serviciul mecanizare); 
pregătirea lucrărilor de la Cu- 
gir să fie făcută de pe acum 
în mod corespunzător, cu tot 
ceea ce este necesar „ca să nu 
avem neplăceri pe parcurs" 
(Vaier Boantă, șeful lotului ali
mentări cu apă); să fie asigu
rate în mod mult mai cores
punzător de către maiștri, con
ducerile loturilor și a șantie
rului condițiile de lucru ale 
muncitorilor prin aproviziona- 

m a le
fi oțel 

vidia, 
se ex-

rea corespunzătoare eu 
riale și scule (cum ar 
pentru burghie, pastile 
etc.); muncitorilor să li 
plice unele dispoziții noi care
apar privitoare la concedii și 
remunerare, iar problema evi
dențierii constructorilor frun
tași să stea în atenția facto
rilor do resort, (loan Bîrsan. 
miner șef de brigadă la baraj).

Tn încheierea lucrărilor 
nării generale 
șantierului Valea Jiului supe
rior al I.L.H.S., a luat cuvîntul 
tovarășul Vaier Dan, secretar al 
comitetului orășenesc de partid 
Uricani, care, le-a recomandat 
să-și concentreze atenția spre u- 
nele probleme cheie ale peri
oadei următoare, cum ar fi: 
stadiile fizice ale obiectivelor 
la sfirșilul anului; calitatea lu
crărilor; asistența tehnică a 
tehnicienilor și inginerilor; dis
ciplina în producție; gospodă
rirea materialelor, productivi
tatea muncii și grija față de 
oameni.

In 
luna 
nița 
rită 
rul de zonă C.F.R. Petroșani 
și depozitul de materiale 
„Varnița" al C.C.P. au lost 
puternic lovite. Pagubele în
registrate atunci s-au ridicat 
la milioane de lei, în afara 
pierderilor 'însemnate de 
ducție prin blocarea cu 
viuni timp de săptămini 
tregi a atelierului de 
unde se lac, reparații de va
goane C.F.R.

Apele au trecut, dar urme
le lor se mai văd încă preg
nant și acum la cele două 
unități. Ce ridică însă semne 
de întrebare, este faptul că 
— cu toate că o asemenea 
inundație pustiitoare se poate 
Încă oricînd repeta dacă se 
prodLtce pe dealurile Băniței 
o nouă rupere de nori — 
conducerile celor două unități 
nu au trecut nici acum 
„închiderea portițelor" 
care ar putea năvăli din 
apele mari I

Să exemplificăm: In 
tul depozitului Varnița, peste 
apa pirîului, există — una 
lingă alta .. două poduri ma
sive de bc'on, a căror grin- . 
dă inferioară este doar

fost desființate de
15 uni : podurile 
prin gabaritul lor mie, blo
chează cursul apei la o cit 
de mică creștere, incit apa 
umflată, neavind loc de scur
gere se revarsă năvalnic Pes
te maluri — in depozit 1 De- 
mo'area acestor doua poduri 
imit de ar reduce substantial 
firicelul de inundație penfru 
viitor al depozitului Vamita. 
Și acum, (le pod sini „aț/ă-

/a/i" peste 10 slîlpi de tele
graf, aduși de inundația tre
cută și pe care nimeni nu îi 
ridică.)

O altă lucrare urgentă es
te refacerea digului distrus 
de pe malul dinspre atelierul 
de zonă C.F.R. Acesta a fost 
.spart de apele mari cu oca
zia inundației amintite, cind 
apa, intr-un șuvoi cu înălți
mea de 1,50 m a năvălit in 
atelierele C.r.ll, Dar, se ve
de că dacă apele s-au retras,, 
nimeni nu s-a mai gîndil la 
refacerea digului: acesta stă 
și acum spart în numeroase 
locuri incit o creștere de ci- 
teva zeci de centimetri a 
pirîului BOnița ar aduce din 
nou apele in ateliere! Totuși, 
nu s-a mișcat nici o.,, piatră 
plnă acum 
digului 1

Oare, din 
cind apa a 
folosit „găurii?" din 
parea unor colective, 
a produce pagube nu 
vătaf nimic ? Nu mai 
admis ca să fim 
nou nepregătit) de vreo sur
priză neplăcută a anotimpu
lui. Doar, ploi și ape mari 
mai pot ii și in perioadele 
următoare ale anului I!

M. ȘTEFAN

(Urmare din zile ambele

Aspirina 
cu fervoare

jil- 
per- 
ur-

spre ace 
lași tei

realizarea preliminarului 
nic, avindu-se in vedere 
spectiva zilei sau decadei 
mătoare. Acest regim de lucru,
această drămuire a timpului e 
proprie și brigăzii conduse de 
lire Sima. Minerii Vasile Bălan, 
I.ovas, Aurel Toderici, de la 
iordache, sau Hortopan, Sevec 
Surcel și Vasile Suciu de la 
Sima, au imprimat tuturor mine
rilor din cele două brigăzi ace
leași deprinderi, aceeași ambi
ție. aceeași disciplină miniereas- 
că severă și conștientă iață de 
îndatoriri, față de prestigiul 
brigăzilor lor. Și dacă raionul 
lor are de la începutul anului 
mai bine de 4 300 tone date 
peste plan, această depășire iși 
arc temeiul tocmai in vrednicia 
oamenilor celor două brigăzi 
„rivale".

Cele două brigăzi s-au 
în prima parte 
într-o singură 
exploata cileva 
tul 15 Deși 
condiții mult mai dificile decit 
pe straiul 3, colectivul lor a 
făcut față și aici cu prisosință 
sarcinilm, realizind randamente 
mult superioare celor prc\ ăzu- 
4c.

i unit 
i luni 
spre a 

camere oe slra- 
au Intrat in

a acestei 
for mafie >

De clteva 
gâzi se află în fufa unui exa
men și mai exigent: deschide
rea unei zone de foc în blocuri
le V șl VI. Aici există un cuib 
de foc moștenit încă de la „bă- 
trîni". De cîțiva ani 
eforturi stăruitoare 
nâmplirea zonei și 
locului. Acum a venit 
exploatării cărbunelui care va 
depinde in bună măsură de 
cxecutaiea corectă a celor două 
galerii de cercetare executate 
de brigăzile lui lordache și Si
ma. Brigăzile avansează cu 
ximă precauție, prin goluri, 
țiuni de zgură și nămol — 
cutind susținere 
găuri de probă,, 
siunea muntelui 
tea emanațiilor

Vor reuși iar 
deplinire noua misiune ?

— Am toată certitudinea că 
da, ne spunea inginerul Avra- 
rnescu, conducătorul tehnic al 
raionului. Dispun de tot ce e 
mai necesar reușitei într-o ase
menea lucrate dificilă : iscusin
ța. tenacitatea și spiritul de or
dine, de responsabilitate in 
xecutarea fiecărei ooerații, 
valitatea dintre ele înseamnă 
doar exigentă mai ales țață de 
calitatea lucrărilor, față de 
munca și conduita fiecărui mi
ner.

s-au depus 
pentru în- 

licliidarea 
riadul

specialâ 
înfruntînd 
și eveniualila- 

dp monoxid., 
să ducă ta în-

e-
Ri-

| DE VÎNZARE..,! I
• x\\ X • OWMMHnXXX ' VXXX'

Comerțul cunoaște — in 
nere — o multitudine de 
peete și modalități plin care 
ne la dispoziția 
sați diferite produse 
spre vînzare. Uneori, î 
babil geloși de realizările 
merțului, se bagă .pe fir* 
alții, neavind în realitate 
o tangență cu comerțul dar do
rind să „vîndă" (adică să sca
pe de diverse lucruri care nu-i 
mai interesează !).

î N S E M

ge-

pu-
celor intere-

oferite 
î nsă. pro- 

co- 
‘ ȘÎ 
nici

metri și pe care in cei 2—3 
ani de cind zac pe malul Jiu
lui a crescut iarba în voie.

De „vînzare" se găsește — 
de cîțiva ani — șj cablul elec
tric pe care electricienii „mi
loși l-au lăsat de atita timp 
lingă clădirea complexului de 
deservire a) cooperației din Pe
troșani ca să se înfrupte în voie 
din el rugina; spre o aseme
nea vînzare sint oferiți 
stilpii de beton armat

\ A R I

< ne udăm,
<’ pină iu
tf ca! al ouțu/ui.
< parcă întrebarea, șeful de
< hri()'rFi îmi spuse :... „Cam
< in'r-un șut, in tt ceasuri, ba- 
•, tem o pilugă" Nu eia ușor. 
\ Betonul pereților in cale se 
\ săpa era tare. Cutllul cioca- 
\ nului străbatea greu. Se des- 
y l>rindeau încet. încet, bucăți, 
S bucăți de beton. Cu mina oii 
S eu sapa, betonul sfărimal se 
> evacua, se sttingea în gră- 
S mezf iar apoi eta încărcat in 
J» chiblă spre a fi scos la su- 
S pralatâ.
S .. Așteptam colivia să vină 
S să ne urce sus. Gh. Nicoa'ă 
» strigă de cîteva ori puiet mc. 
IEra retinula de mecanicii din 

schimbul I a lui Ioan Băgă- 
ianu. împreună cu celelalte 
dn iă schimburi (conduse de 
Bela Imre și loan Rușulan), 
lăcătușii montaseră ghida ie
le skipurilor (o operație com
plicată care cere precizie și 
indemînare, dar pe care au 
terminat-o acum mai bine de 
o lună, cu 10 zile mai devre
me) iat mai înainte, pregăti
seră pentru amenajare puțul 
Iau instalat mașina de extrac- 

|i ție provizorie, au montat fu
niile de ghidare, moletele 
etc.). Acrim electricianul 
7.oltan Bojă și lăcătușul Ni- 
colne Hmidor — dună cum am 
putut afla pe urmă — mon
tau la orizontul 440, exact la 

\ partea de sus a '’lozului sub- 
< leran un troliii ce lucru, ne- 
< resar lansării plăcilor mela- 

|C lice Ide 14 mm grosime) ne- 
pC cesare căptușirii părții inte- 
Iv rioare a silozului subteran 
A de cărbune. Acolo unde lu- 
A, erau în acel moment, lăcă- 

tușii, trebuia să se monteze 
și o instalație de culbiilare 

\ (răsturnare) a vagonalelor 
pline cu cărbune, care cir
culă pe litrii ferate înguste 
dinspre abaiaje' spre gura 
sittrerioară a silozurilor si 
unde, de altfel vor fi golite. 
Cărbunele va cădea ins, și 
în final. \n ajunge la punc- 
Ini de dozare și încărcare în 

I Ji ship, deci acolo unde ne

aliam împreună cu minerii 
conduși de Gh. Nicoară.

...Colivia de lucru intrrzia. 
.Se vedea că au de lucru mai 
mult sus, la „stația de cui
bul arc" unde montau traliul 
mecanicii.

...Neluînd în seamă ploaia 
cleioasă a infiltrațiilor, zgo
motul asurzitor al ciocanelor 
multiplicat de formele nevă-

in armată. I-a Cavnic. Venit 
in V^t/ea Jiului, i-a plăcut 
mina, s-a statornicit aici. 
S-a angajat, s-a gospodărit. 
Are un băiat mare acum, de 
13 ani. Ne dă un exemplu. 
„Poate din comună de la noi 
doar preotul dacă mai avea pe 
vremuri, copilul lui 
cat așa cum e al meu 
...l-am luminat chipul, 
îi ardeau de un gind 
cuiului, probabil de crnd 
bla desculț și sărac pe 
piile

-.A 
lingă 
re-și

...Șantierul de construcții Pc- 
trila oferă spre „vînzare" (e 
dispus chiar să plătească el, 
numai să-i ducă cineva „mar
fa* ce il incomodează) un larg 
sortiment de diverse lucruri...

Amatorii pot alege — dacă 
este pe gustul lor — un stin- 
gător-malaxor de pastă pentru 
var. cu motorul e 
grenajul 
stă din 
ne.te in 
betoane;

îmbră- 
acum" 
Ochii 

tre- 
um- 
cîm-

lectric și tin
de cuplare complet, ce 
luna martie și... rugi- 
pace ! lingă stația de 
se oferă elemenți de 

radiatoare, un întrerupător tip 
construcții; fier vechi: armături 
negre de rugină, ca și un nu
măr de 411 bucăți șine (de tip 
greu) avînd lungimi între 5

din cauza unei greșite așezări, 
se fisurează liniștiți in curtea 
„Varmței"; piesele metalice 
proaspăt confecționate — cu 
multă grijă — la U.U.M.P. dar 
așezate (cu și mai mult dezin
teres) direct pe pămîntu] mo
cirlos a! terenului din spatele 
dompetrolului; stilpii pentru 
construcții rurale care putre
zesc liniștiți în băltoacele de
pozitului forestier, 
— și asemenea 
mai pot da și din 
ale Văii noastre.

..gura mică 
exemple s 
alte colțuri

rule ale adîncilrilor in sule 
de ecouri ce se interseclau, 
neluînd in seamă nici chiar 
atmosfera aceea de lucru in
tens ce se desfășura sub oa
za de lumină a lămpiloi elec
trice, vorbeam cu Gh. Nicoa
ră; la 200 metri sub adîncuri, 
de llăiăgan. De soarele și 
infinitul Bărăganului pe care 
el, Nicoară, in copilărie, fiind 
de prin părțile lalomiței, îi 
colindase pămîntu/ desculț 
cu picioarele goale, îi pri
vise auriul îmbelșugat al 
mării'de grlne legănată în 
bătaia zefirului. Nu avusese 
o copilărie fericită. Vremuii- 
le erau grele.- Se muncea 
mul! și se cișliga puțin. „Eu 
cred că cel puțin cu 50 de 
ani erau înapoiate locurile 
noastre din Bărăgan față de 
restul țării... Am fost nu de 
mult acasă. Aproape nici nu 
mai recunoști comuna. Oame
nii și-au tăcut case, au tele
vizoare. Frații mei la fel. F. 
cooperativă. Se cîștigă bine 
l.-am inticbal dacă nu \i‘-a 
sa se reîntoarcă acasă, în 
comuna 
Ialomița.
mina. De TI ani lucrez 
să m i mai întorc ?
ițusf'il meseriei

Bărăganului, 
sosit colivia. Iau 

cei doi mecanici, 
terminaseră sus lucrul,

împreună cu Gh. Nicoară 
care mă conduce. Un sem
nal... Urcăm!... Lăsăm in 
mă camera dozatoarelor 
firtacii lui Nicoară.

...N-am mai luminat,
- rios, la Întoarcere cu lampa 

ce-o țineam în mină pereții 
de beton ai puțului 
șurile" lui. Mă g'indeam 
ceea ce s-a petrecut in 
iletul minerului acesta înalt, 
spătos, cu trăsături liotă r ile, 
care mi-a povestit cileva 
crimpeie din viata lui. Cile 
transformări I

Aici, in subteranele Dîl)ei, 
la sute de kilometri de Bă
răgan și Gh. Nicoară a lost 
un soldat activ al altor tran
sformări ce poartă pecetea 
zorilor noastre noi. Puțurile 
„oarbe" nr. 3, 4 și 5 de Za 
E.M. Dîlja, cu toate comple
xele anexe (casele mașinilor 
de exlraclie. rampele, i'ifnu- 
rile putorilor) cine altcmhva 
le-au plămădit din. palmele, 
lor irămîntate, muncitorești, 
decit Gh. Nicoară 
cii lui ? Pe vremea 
copil, nici actualul 
Gh. Nicoară, 
dintre ortacii 
tul să viseze 
nouă. Acum 
transformări 
Bărăganului 
le Dîljei și

inticbal rlacă nu 
reîntoarcă acasă,
Roșcti din județul 

„M-am deprins cu 
Cum

A prins 
miner

nici
lui, n-ar fi pu- 
via'a 
țoale 

și din 
și din
de pretutindeni 

ni se par normale, atîl 
normale.

„Am ajuns la ziuă... 
pregătim de despărțire, 
scaii deja minerii din schim
bul 11..

Noroc bun !
Noroc bun I ne răspund 

zimbet cald minerii...

Albescu, secretar al comitetului orășenesc de partid Vulcan. 
A fost, de asemenea, prezent tovarășul Victor Horovitz, di
rectorul întreprinderii cinematografice a județului Hune
doara.

Cele patru r< ferate prezentate de tovarășii Cornel. 
Hogman, președintele Comitetului municipal pentru cultură 
și artă Petroșani, Maria Mocanu, responsabila cinematogra
fului din Vulcan, luliana Zamfir, responsabila cinematogra
felor din Lupeni și Tudor Cătană, responsabilul cinemato- 
grdfelăr din Petroșani, au dezbătut probleme legate de de
servirea civilizată a spectatorilor, forme și metode in mun
ca politică cu filmul pentru tineret, popularizarea filmelor 
șl asigurarea calității proiecției și audiției.

„In deservirea civilizată a publicului spectator .s-au con
statat destule carențe din partea salariaților unităților cine
matografice — a arătat toc Cornel ffogman — fapt care a 
determinat o serie de reclamații verbale Și scrise adresate, 
de cetățeni organelor locale și municipale, unele din ele 
fiind publicate și în presa locală și județeană. Cele mai 
multe se referă Ca ncrespectarea programului de rulare a 
filmelor, greutățile intimpinate la obținerea unui bilet, vin- 
zarea biletelor in picioare sau a mai multor bilete pe ace
lași număr de scaune, lipsa de politețe din partea unor sa- 
larioți. murdăria din sălile de spectacol etc.“. Aceste aspecte, 
exemplificate și cu situații concrete, pot fi, fără îndoială, 
eliminate prin respectarea disciplinei de serviciu și a mă
surilor de etică socială de către toți salariațiî unităților 
noastre cinematografice.

Cu interes au fost primite cuvintele responsabilei cine
matografelor din Lupeni, luliana Zamfir, care a arătat că 
rezultatele bune obținute de cinematografele din acest oraș 
in îndeplinirea și depășirea planului de spectatori și al ce
lui valoric se bazează pe o intensă muncă de popularizare 
a filmelor, de atragere a spectatorilor, in special la filmele 
cu aleasă încărcătură etică, artistică, prin folosirea unor 
metode variate menite să rețină atenția publicului. Astfel, 
colectivele de munca s-au străduit să popularizeze fiecare, 
film din timp, prjn intermediul celor 9 vitrine unde sint 
expuse afișe, fotografii semnificative, prin, două panouri 
permanente cu programa n>a lunară a filmelor,' prin calen
darele filmelor trimise in întreprinderi, instituții, școli, la 
sediul organizațiilor de masă, prin colaboratori din cadrul 
unităților, productive. prin ziarul nostru etc. Nu au lipsit 
nici simpozioanele, emisiunile speciale din cadrul stației de 
radiofieare, vizionarea unor filme pe grupe profesionale 
urmate de dezbateri etc.

Strinsa colaborare cu organizațiile de tineret, cu școala, 
a avut consecințe importante pe calea sprijinirii și comple
tării procesului instructiv-educativ, pentru pătrunderea înal
telor valori ale zilelor noastre, a celor din tezaurul spiri
tual al umanității in conștiința generațiilor de miine ale 
constructorilor societății noastre noi. Pe lingă formele obiș
nuite de popularizare, la Vulcan, după cum a arătat tova
rășa Maria Mocanu. responsabila cinematografului din Vul
can, in activitatea ctt filmul in rindurile pionierilor și șco
larilor s-au folosit și alte căi, cum au fost lectoratele cu pă
rinții organizate, in colaborare cu profesorii diriginți și co
mandanții de pionieri, discuțiile pe marginea unor filme 
in codrul orelor de diriginție etc.

In bunul mers al activității uimi cinematograf un rol 
important revine lucrătorilor din cabina de proiecție, care 
veghează la calitatea proiecției și audiției asigurind con
diții normale de vizionare Tov Tudor Catană, responsabi
lul cinematografelor (lin Petroșani, a vizat in referând său 
tocmai acest aspect stăruind asupra experienței pozitiva 
acumulate de operatorii de la cinematografele orașului și 
scoțind în relief cu spirit de răspundere lipsurile care mai 
persistă in munca acestora ..In viitor, pentru îmbunătăți
rea activității cabinelor de proiecție — a spus vorbitorul. 
— este necesar ca operatorii șefi să se preocupe mai mult 
de întronarea unei discipline ferme în muncă și să fie mai 
exigeați căutind să se preocupe necontenit de ridicarea 
nivelului profesional și etic al lor și a celor din subordine".

Cei care au luat cuvin tul pe marginea referatelor au 
adus completări și nuanțări prețioase asupra unor aspecte 
ale muncii lor. S-a vorbit, astfel, despre necesitatea reali
zării unei cooperări fructuoase mire personalul cinemato
grafelor și. cel al cluburilor tunde 
parate pentru cinematograf), despre 
fie acordată acțiunilor cu filmul în 
niiîd seama de calitatea filmelor și 
despre modernizarea aparaturii de 
personalului etc.

Clarificările

TV
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Vara copiilor.

10,00 Viața satului.
11.15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor recital 
Mina.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic. In 

program : „Simfonia în 
re minor" de Cezar 
Franck.

13.15 Emisiune în limba ma
ghiară.

14.45 Tele-vacanță.
15.45 închiderea emisiunii.
17,00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Dumi
nică sportivă. Fotbal : 
Dinamo București — 
Steaua — în finala Cu
pei României. Transmi
siune de la stadionul 
„23 August".

18.45 Campionatul balcanic 
<le gimnastică modernă. 
Transmisiune de Ia Ti 
mișoara.

19.45 Telejurnalul de seară.
20,00 O femeie Coase balade 

(reportaj).
20.20 Desene animate.
20.30 „.In zig-zae. Spectacol 

de muzică, teatru, dans 
Și umor cu Ion Finteș- 
teanu, artist al poporu
lui.

22.30 Telesport.
22.40 Program susținut de 

Ansamblul cubanez de 
dansuri.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.25 închiderea emisiunii.

LUNI 27 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microa vanpremieră,

18,05 Emisiune pentru tineret. 
Vom mai învăța tabla 
înmulțirii în anul 2000 ?

18,35 Panoramic științific.
19,00 Actualitatea în econo 

mie.
19.20 I 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Roman foileton „Iluzii

pierdute" (episodul al 
II-lea).

21,00 Steaua fără nume.
21,50 Teleglob. Itinerar elve

țian.

22.25 Rampa.
23,00 închiderea emisiunii.

22,10 Telejurnalul de noapte.

LUNI 27 IULIE
S-a vorbit, astfel, despre

• personalul
nu "xistâ localuri se- 
aterițio care trebuie să 
rindurile tineretului, ți- 
valoarea lor educativă, 
proiecție și calificarea

și sublinierile făcute de tovarășul Victor 
Horovitz, directorul întreprinderii cinematografice a jude
țului Hunedoara, precum și recomandările venite din par
tea tovarășului Ionel Cazan, secretar al comitetului mu
nicipal de partid, au fost primite eu deosebit interes de 
participanții la consfătuire

Acțiunea s-a încheia’ cu un simpozion pe marginea fil
mului „Castelul condamnat Hor" la care și-au adus contri
buția tovarășele Viorica Hrindușescu, de la Muzeul mine
ritului. .și '/.enoria Tlieș. de la Teatrul „Valea Jiului" pre
cum și ecmdueerea cinematografului -7 Noiembrie" din Pe
troșani.

Prin amploarea și caracterul său deschis de lucru, con
sfătuirea cu lucrătorii, cinematografelor din Valea Jiului, or
ganizată de comitetul municipal de partid, a fost deosebit 
de fructuoasă, contribuind la realizarea unei interesante 
confruntări de metode și procedee de activitate cu filmul, 
reliefind lipsurile care nici persistă în munca lucrătorilor 
din cinematografe și căile de remediere care se impun.

PIIOGRAMUL I : 5,05—0,00 
Muzica dimineții; 6,05—0.30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista litera
ră radio 10,10 Curs de lini- 
ba engleză; 10,30 Pagini din 
opere; 11.05 Radio Prichindel; 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Din folclorul muzical al po
poarelor; 12.30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat: 13.00 Radiojur
nal; 13,10 Avanpremieră co
tidiană: 13,22 Valsuri de ma
re popularitate; 14,05 Pile de 
poveste; 14,30 Emisiune mu
zicală pentru ostași; 15.00 
Permanențe muzicale; 15,15 
Compozitorul săptămînii: 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Muzică 
populară; 16,30 Revista eco
nomică; 17,05 Antena tinere
tului: 17,30 Interpreți de mu
zică populară; 18,00 Muzică 
ușoară: 18.30 Pagini simfoni
ce nemuritoare: 19.00 Gazeta 
radio; 19,30 Melodia zilei: 
19.35 La izvoarele Mioriței 
— folclor muzica); 20,05 Ta
bleta de seară; 20,10 Vedete 
ale muzicii ușoare; 20,20 Ar
gheziană: 20.2.5 .Solista serii : 
Kiri Ambru.ș: 20.45 Teatru 
radiofonic; 21,37 Valsuri și 
tangouri celebre; 22.00 Radio
jurnal: 22,20 Sport; 22.30 Me
ridiane melodii: 0.03—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL ■ II : 6,00
Program muzical de diminea
ță; 7,00 Radiojurnal; 8.10 Tot 
înainte; 9,00 Muzică popu
lară: 9,10 Curs de limba en
gleză: 9,39 Opera „Geamgii 
din Toledo" de Tiberiu Olah; 
10,15 Caravana fanteziei; 
11,10 Muzică populară: 11.30 
Melodii estivale: 12,15 Mu
zee sonore: 12.40 Din țările 
socialiste: 13,00 Concert de 
prînz; 14,03 Melodia zilei; 
14.30 Muzică ușoară: 15.00 
De toate pentru toți; 16.00 
Radiojurnal; 17,00 Concert de 
muzică ușoară: 17.3.5 Frag
mente din opera „Paiațe* 
de LeoncjA'allb; 18.30 Curs de 
limba engleză; 18,50 — 365 
de cîntece; 18,05 Revista șla
gărelor: 19,30 O carte pe săp- 
tămină; 19.50 Noapte bună, 
copii; 20,30 Universitatea ra
dio; 21,05 Ora discofilului; 
22,00 Creația enesciană.

Mica 
publicitate
VIND Renault 10 metalizat. 

Petroșani, Aleea Florilor, bloc 
1, scara 6, apartamentul 7.
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COMUNICAT 
cu privire la cea de-a patruzeci 

și opta ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor

Economic
In perioada 21—24 iulie a 

avut loc la Moscova cea de-a 
patruzeci și opta ședință a Co
mitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc. La ședință au participat : 
T. Țolov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, F. 
Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate 
Germane, B. Dughersuren, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, Gh. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, A. Apro, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

Ședința a fost prezidată de 
Gh. Rădulescu, reprezentantul 
Republicii Socialiste România.

In legătură cu sărbătoarea 
națională a Republicii Populare 
Polone, cea de-a 26-a aniver
sare a renașterii Poloniei, Gh. 
Rădulescu, președintele Comite
tului Executiv, a adresat în 
numele Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. tovarășilor polonezi, 
participant! la ședință, căldu
roase felicitări și a urat oame
nilor muncii din Republica 
Populară Polonă noi succese 
în construirea socialismului.

Examinînd problema t diferi
toare la sarcinile care decurg 
din hotărîrile celei de-a XXIV-a 
sesiuni a Consiliului, Comitetul 
Executiv a adoptat măsuri cu 
privire la realizarea hotăr'rilor 
sesiunii.

Comitetul Executiv a exami
nat rapoartele președinților gru
pelor de lucru și al președinte
lui Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare, referitoa
re la îndeplinirea lucrărilor pri
vind pregătirea capitolelor co
respunzătoare ale proiectului 
programului complex de per
spectivă al adîncirii și perfec
ționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R. Repoarte- 
le au fost prezentate de preșe
dinții grupelor de lucru: N. Bai
bakov — vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S., V. Kiril
lin — vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
știință și tehnică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
'3. Trendota — ministrul finan
țelor al R.P.P., J. Biro — minis
trul comerțului exterior al 
R.P.U., M. Seifryd — ministrul 
căilor de comunicație al R.P.P, 
N. Faddeev — secretarul 
C.A.E.R., I. Rancev — președin
te a. i. al grupei de lucru, ad
junct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare al 
R.P.B., și H. Merbach — preșe
dinte a. i. al Comisiei Perma
nente C.A.E.R. pentru standar
dizare, președinte a. i. al Ofi
ciului de standardizare al 
R.D.G.

Comitetul Executiv a aprobat 
activitatea de pregătire a ca
pitolelor corespunzătoare ale 
proiectului programului com
plex, desfășurată de grupele 
de lucru și Comisia Permanentă 
C.A.E.R. pentru standardizare 
și a dat sarcina comisiei de re
dactare constituite să pregă
tească proiectul programului 
fiomplex și a altor documente, 
egate de adoptarea și înfăptui-

LOS ANGELES 25 (Ager- 
pres). — Vineri s-a deschis 
la Los Angeles procesul a- 
sasinilor prezumptivj ai ac
triței Sharon Tate, membrii 
„familiei" de hippies, al că
rui mentor era Charles Man- 
son. Prima zi a acestui pro
ces, de mare răsunet în Sta
tele Unite, a debutat prin 
citirea actului de acuzare, în 
care se spune, printre altele, 
că Manson, în vîrstă de 35 
de ani, din care 20 de ani i-a 
petrecut în diverse închisori, 
a imprimat „familiei" de 
hippies o filozofie a violen
ței. Procurorul a relevat li
niile generale ale depoziției 
pe care Linda Kasabian. li
nul din „discipolii" lui Man- 
son, a acceptat s-o dea în 
calitate de martor. Alături de 
Manson, pe banca acuzaților 
se aflau Patricia Kernwinkel 
22 de ani, Suzan Atkins, 21 
de ani. și Leslie Houten, 19 
ani.

După citirea actului de a- 
cuzare, la bară a fost che
mat tatăl actriței Sharon Ta
te, care, după asasinarea fi
icei sale, a demisionat din ar
mată pentru a întreprinde o 
anchetă personală asupra ca
zului. Col. Tate i s-a cerut 
să identifice fotografiile fi
icei sale și a declarat că a 
văzut-o pe aceasta pentru ul
tima dată cu o lună înainte 
de a fi ucisă. A fost audiat 
apoi omul de serviciu care 
a descoperit cadavrele celor 
cinci victime asasinate de 
Manson și „familia" sa de 
hippies. Acesta a confirmat 
că victimele aveau nenumă
rate lovituri de cuțit, iar 
pe ușa apartamentului era 
scris „pigs" (porci). El va 
mai fi audiat în calitate de 
martor.

Curtea își va relua dezba
terile luni, cînd va fj audia
tă Linda Kasabian.

Reciproc
rea programului complex.

Comitetul Executiv a adoptat 
rapoartele cu privire la pro
blemele colaborării în dome
niul activității de planificare, 
pregătite de grupa de lucru, 
formată din președinții organe
lor de planificare, din țările 
membre ale C.A.E.R., a reco
mandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. și, dc asemenea, a 
trasat sarcină organelor Con
siliului ca, în activitatea vii
toare privind coordonarea pla
nurilor cincinale de dezvol
tare a economiilor naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
planificarea comună de către 
țările interesate a unor ramuri 
industriale și tipuri de produc
ții, precum și probleme ale co
ordonării principalelor investi
ții care prezintă interes reci
proc. să se călăuzească după 
prevederile de bază ale rapoar
telor adoptate.

Comitetul Executiv a luat la 
cunoștință modul de efectuare, 
pe cale multilaterală, a schim
bului sistematic de experiență 
privind perfecționarea sisteme
lor de planificare și conducere 
a economiei naționale din țările 
membre ale C.A.E.R.

S-a recomandat țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și s-a trasat 
sarcina organelor Consiliului 
să înfăptuiască măsuri cu. pri
vire la realizarea principalelor 
direcții ale dezvoltării colabo
rării în soluționarea probleme
lor asigurării țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu produse ale ra
murilor de combustibil și ener
gie, metalurgiei și ale altor ra
muri producătoare de materii 
prime, precum și în domeniul 
specializării și cooperării în 
producție; de asemenea, să con
tinue activitatea cu' privire la 
concretizarea principalelor di
recții ale dezvoltării colaboră
rii în aceste domenii, îmbinînd 
desfășurarea lucrărilor respec
tive cu coordonarea planuri
lor pe o perspectivă utdelun- 
gată. Organelor C.A.E.R. cores
punzătoare li s-a dat sarcina 
să pregătească propuneri refe
ritoare la dezvoltarea de către 
țările interesate, la nivelul teh- 
nico-științific modern, pe baza 
specializării și cooperării, a pro
ducției de vagoane de marfă și 
locomotive Diesel electrice, au
tocamioane de mare tonaj, trac
toare, mașini agricole, linii teh
nologice complete și utilaje 
pentru obiective agricole.

Participanții la ședință au e- 
xaminat și au adoptat materia
lele privind bazele organizato
rice, economice și juridice ale 
colaborării tehnico-științifice 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R.. pregătite de grupa de 
lucru, formată din președinții 
Comitetelor pentru știință și 
tehnică. S-a considerat opor
tun ca țările membre ale 
C.A.E.R. și organele Consiliului 
să folosească aceste materiale 
la realizarea colaborării tehni
co-științifice.

Comitetul Executiv a exami
nat rapoartele prezentate de 
Comisia permanentă a C.A.E.R. 
pentru siderurgie cu privire la 
colaborarea în continuare în 
vederea asigurării necesarului 
țărilor membre ale C.A.E.R. cu 
materii prime pentru siderur
gie pe perioada 1971—1975 și 
pînă în anul 1980, cu privire 
la tendințele consumului de la
minate din metale, feroase, pre
conizat de țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1971—1975. 
precum și considerentele refe
ritoare la îmbunătățirea struc
turii producției și consumului 
de țevi sudate și trase în anii 
1971—1975. Comitetul Executiv 
a adaptat hotărîri corespunză
toare în aceste probleme.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a fost aprobat regulamen
tul institutului internațional 
pentru probleme economice ale 
sistemului mondial socialist.

Comitetul Executiv a exami
nat și a adoptat hotărîri cu pri
vire la o serie de alte proble
me ale colaborării economice și 
tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv 
s-.a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

VIAJA INTERNAȚIONALĂ
Convorbiri intre reprezentanții

R.F. a GermanieiR.P. Polone și
VARȘOVIA 25. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : Sîmbătă, du
pă trei zile de discuții, s-au 
încheiat la Varșovia convorbi
rile dintre reprezentanții gu
vernelor R. P. Polone și R. F. 
a Germaniei în cadrul rundei 
a cincea a întîlnirilor reprezen
tanților celor două țări. Dele
gațiile au fost conduse de J. 
Winiewicz, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R. P. 
Polone și de G. F. 
secretar de stat în 
R. F. a Germaniei.

In conformitate cu
luate la întîlnirea precedentă, 
delegațiile au început formula
rea unor puncte ale proiectu
lui de tratat privind bazele

con vorbiri-

următoarea 
continuării

Duckwitz,
M.A.E. al

hotărîrile

încheierea 
conferinței 
economice 

maghrebiene
ALGER 25. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Benga, 
transmite i Cea de-a șasea con
ferință economică maghrebiană 
la care au luat parte miniștrii 
de resort din Algeria, Tunisia 
și Maroc, precum și un dele
gat din Mauritania, cu titlu de 
observator, și-a încheiat sîmbă
tă după-amiază lucrările.

La încheierea conferinței, 
desfășurată timp de o săptămî- 
nă în capitala Marocului, a fost 
dată publicității o declarație 
comună în care se menționează 
că participanții au ajuns la 
poziții identice în ceea ce pri
vește obiectivele și modalitățile 
de promovare a unor relații e- 
conomice strînse între țările 
Maghrebului, ținîndu-se seama, 
în același timp, de interesele 
fundamentale economice și po
litice ale fiecărui stat în parte.

Dezbaterile au prilejuit, pe 
de altă parte, examinarea unui 
proiect de acord privind dez
voltarea colaborării între. țările 
Maghrebului în diverse dome
nii de activitate.

----♦

Greva 
docherilor 

englezi 
continuă

LONDRA 25. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: începută în 
urmă cu 11 zile, greva gene
rală a celor 47 000 de docheri 
continuă să paralizeze întreaga 
activitate a porturilor britanice. 
Sute și sute de nave venite din 
toate colțurile lumii așteaptă să 
fie descărcate sau încărcate.

Paralizarea porturilor britani
ce, prin care zilnic trec măr
furi în valoare de aproape 40 
milioane lire sterline, nu putea 
să nu creeze o serie de difi
cultăți în ceea ce privește ac
tivitatea economică. Primele a- 
fectate au fost cîteva întreprin
deri siderurgice, care, în aș
teptarea materiilor prime blo
cate în docuri, și-au redus sim
țitor producția.

discurs al
președintelui Nasser

s $
I Vești din țările

normalizării relațiilor dintre 
R. P. Polonă și R. F. a Ger
maniei. Șefii celor două delega
ții își vor informa guvernele 
despre desfășurarea 
lor.

S-a stabilit ca 
întîlnire în vederea
acestor lucrări să aibă loc în 
prima jumătate a lunii septem
brie a. c. la Bonn.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația vest-germană a pără
sit Varșovia, îndreptîndu-se 
spre Bonn.

Fiind întrebat de ziariștii 
străini dacă există posibilitatea 
ca tratatul polono-vest-german 
să fie semnat pînă la finele 
acestui an, G. F. Duckwitz a 
declarat la plecare că el speră 
că da.

Consultările 
președintelui 

Saragat
ROMA 25 (Agerpres). 

urma întrevederilor 
președintele Italiei, 
Saragat, cu

In 
deavute

Giuseppe 
liderii partidelor 

italiene și cu președinții Came
rei Deputaților și Senatului, 
ministrul trezoreriei din guver
nul demisionar, Emilio Colom
bo, a fost invitat, sîmbătă sea
ra, la Palatul Quirinale pentru 
a primi mandatul în vederea 
formării unui nou 
anunțat oficial în 
liană.

Se presupune că 
primi un mandat

guvern, s-a 
capitala ita-

Colombo va 
deschis, în 

locul unuia restrictiv, în vede
rea soluționării actualei crize 
guvernamentale. Ca și prece
dentul premier desemnat, Giu
lio Andreotti, care a renunțat 
la mandat în urmă cu două 
zile, Colombo este membru al 
Partidului Democrat-creștin.

CAIRO 25 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 
Național Generai al 
Socialiste Arabe,
R. A.U., Gamal Abdel 
a anunțat că Egiptul este 
acord cu propunerile 
în legătură cu soluționarea si
tuației din Orientul Apropiat 
de către secretarul de stat al
S. U.A., William Rogers, subli
niind că acestea sînt conținute, 
de -altfel, în rezoluția Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. din 
noiembrie 1967, acceptată deja 
la Cairo,

Precizînd poziția egipteană ‘ 
față de principalele puncte cu
prinse în așa-numitul „Plan 
Rogers", președintele Nasser 
a arătat că R.A.U. se pronun
ță pentru 
nii Jarring 
rea tuturor 
în prezent 
și anume - 
malul occidental al Iordanului, 
Ierusalimul, regiunea Gaza si 
Sinaiul.

De asemenea, el a cerut res
pectarea drepturilor refugiaților 
palestinieni.
.. In ceea ce privește propune
rea de încetare a 
(conform agențiilor de 
„planul Rogers" prevede 
pendarea lor temporară, 
timp de 90 de zile — nr.), 
ședințele Nasser a afirmat 
R.A.U. nu a fost prima care a 
declanșat ciocnirile, iar referi-

Congresul 
Uniunii 

președintele 
Nasser, 

de 
avansate

reactivizarea misiu- 
și pentru evacua- 
teritoriilor ocupate 

de trupele israeliene 
- înălțimile Golan,

ostilităților 
presă, 

sus- 
pe 

pre- 
că

tor la propunerea americană de 
a se recunoaște suveranitatea 
și integritatea teritorială, pre
cum și independența politică a 
fiecărei părți a menționat că 
aceasta figurează deja în rezo
luția O.N.U.

Vorbind despre evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, 
președintele Nasser a arătat că 
R.A.U. are simultan în vedere 
o soluție politică și o soluție mi
litară. în raport cu poziția celei
lalte părți, el considerînd că 
șansele unei acțiuni politice de
pind de acceptarea și aplicarea 
de către Israel a rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967.

Răspunzând ulterior întrebări
lor care i-au fost puse de parti
cipanții la congres, președinte
le Nasser a făcut unele preci
zări în legătură cu problemele 
abordate în discursul său.

Inițiativa americană nu este 
de fapt decî-t o procedură pen
tru aplicarea rezoluției din 22 
noiembrie 1967, a spus el. Noi 
am liotărît să răspundem favo
rabil planului american. fără 
ca acceptarea noastră să fie În7 
soțită de condiții și rezerve. 
„Noi am acceptat, de aseme
nea, acest plan ca o ultimă șan
să de a se ajunge la o soluțio
nare pașnică a crizei. Trebuie 
să subliniem totuși că nu ne 
facem iluzii asupra șanselor sa
le de succes.

socialiste
PEKIN 25 (Agerpres). — Locuitorii satelor din apropie

rea golfului Hanciou — importantă zonă de cultivare a 
bumbacului și cînepii — au smuls mării iitiense suprafețe 
de teren. Ei au înălțat diguri pe o lungime de 50 de kilo
metri, ceea ce a permis desecarea a mii de hectare. Aproa
pe 9 000 de hectare au și fost însămînțate, culturile pro- 
mițind o recoltă bună.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— Specialiștii sovietici au 
realizat un aparat pentru 
extragerea calculilor de. orice 
mărime sau structură din ve
zica urinară, fără interven
ție chirurgicală.

Principiul de funcționare al 
aparatului este simplu. In 
vezică se introduce prin ci-

toscop un electrod, care 
dirijat spre calcul. 
lălăit capăt electrodul 
conectat la un generator de 
impulsuri. In numai cîteva 
secunde calculul se transfor
mă în praf, eliminîndu-se a- 
poi cu ușurință din organism.

Aparatul a fost experimen
tat cu succes în clinici.

La
este 
ce-

este

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — La Oroszhaza se con
struiește o nouă fabrică de geamuri cu o producție anuală 
de 10 milioane metri pătrați. ~ ~ ' 
în anul 1974, cînd va începe 
de produse.

Fabrica va intra în funcțiune 
să furnizeze primele cantități

OTTAWA 25 (Agerpres). — Guvernul canadian este pe 
cale de a-și revizui politica privind livrările de piese de 
schimb pentru avioane livrate guvernului Republicii Sud- 
Africane, informează agenția Reuter. Această hotărîre a 
fost adoptată în conformitate cu prevederile recentei re
zoluții a Consiliului de Securitate privind embargoul necon
diționat asupra livrărilor de arme către R.S.A.

Vizita președintelui Finlandei in S.U.A.
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, care se află 
într-o vizită oficială în 
S.U.A., a încheiat convorbirile 
cn președintele Richard Nixon, 
secretarul de stat, William Ro
gers, și ministrul comerțului, 
Maurice Stans. In cursul celor 
două zile de convorbiri au fost 
abordate probleme referitoare

la relațiile bilaterale și situa- 
ți-l internațională, îndeosebi 
securitatea europeană.

Sîmbătă, președintele Finlan
dei și-a continuat vizita în Sta
tele Unite, deplasîndu-se în sta
tul Massachusetts. Duminică, el 
va vizita New York-ul. Luni 
înainte de a pleca spre patrie, 
Urbo Kekkonen urmează să se 
întllnească cu secretarul gene
ral al O.N.U., U. Thant.

Arestări în capitala
LA PAZ 25 (Agerpres). — In 

virtutea stării excepționale in
stituite marțea trecută în Boli
via, autoritățile au procedat la 
noi arestări în capitala țării — 
La Paz, Printre cei arestați se 
numără lideri ai partidelor poli
tice, organizațiilor sindicale și 
studențești. Printre cei reținuți 
s-ar afla și Juan Lechin, preșe
dintele Federației minerilor și

fost vicepreședinte al țării.
Aceste arestări, apreciază 

observatorii de presă, riscă să 
provoace o vie nemulțumire în 
rîndul minerilor și studenților, 
ceea ce va complica și mai 
mult situația politică încordată 
din această țară. Vineri după- 
amiază poliția a intervenit, fă- 
cînd uz de gaze lacrimogene, 
pentru a .împrăștia o demon-

HAVANA 25 (Agerpres). — 
In Cuba se acordă mare în
semnătate lărgirii plantațiilor 
vechi și creării de noi plan
tații de citrice. In prezent 
aceste plantații ocupă o su
prafața de 30 000 ha — de

peste două ori mai mare 
decit in anul 1958.

Plantațiile noi de * citrice 
vor da prima recoltă in a- 
nul 1972^ cînd Cuba va de
veni o importantă exporta
toare de portocale, lămîi și 
grape-fruit pe piața mondială.

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — Șeptelul de animale ti
nere a crescut în acest an în Mongolia cu 6,3 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut, și a ajuns la 7,7 mili
oane capete.

In perioada 1969—1970, în diferite aimakuri au fost 
construite 12 000 de adăposturi pentru animale și se desfă
șoară o muncă intensă de 
perioada de iarnă

pregătire de nutrețuri pentru

PHENIAN 25 (Agerpres). 
— In R.P.D. Coreeană a fost 
lansată la apă o navă fri
gorifică de 5 000 tone, o nouă 
expresie a dezvoltării pe ca-

re o cunoaște industria aces
tei țări. Instalațiile 
ale navei au fost 
de asemenea, de 
R.P.D Coreene.

moderne 
realizate, 
industria

CONSILIUL DE SECURITATE VA
DEZBATE PROBLEMA NAMIBIEI

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a 
lost convocat la cererea Fin
landei, Nepalului, Sierrei Leo
ne, Zambiei și Burundi pentru 
miercurea viitoare la ora 19,30 
GMT, pentru a lua în dezbate
re problema situației din Afri
ca de Sud-Vest (Namibia).

După cum se știe, problema 
Africii de Sud-Vest a constituit 
obiectul unor repetate dezba
teri în cadrul diferitelor orga
nisme ale O.N.U. Adunarea Ge
nei ală a O.N.U. a anulat man
datul acordat după primul răz
boi mondial Republicii Sud-Afri- 
cane de către Liga Națiunilor, 
de a administra acest terito
riu, plasîndu-1 nominal sub pro
pria sa administrare. R.S.A. a 
refuzat însă să recunoască a- 
ceastă hotărîre.

In cadrul pregătirilor reuniu
nii de miercuri a Consiliului, la 
sediul O.N.U. a fost difuzat 
raportul grupului de lucru al 
Comisiei pentru drepturile omu
lui, în care se înfățișează situ

Boliviei
strație a studenților din capi
tala boliviana.

Totodată, după sosirea la La 
Paz a celor doi tehnicieni vest- 
germani, eliberați de răpitorii 
lor, în schimbul punerii în li
bertate a 10 deținuți politici, 
guvernul a ordonat trimiterea 
de trupe în regiunea Teoponte, 
unde se presupune că ar acțio
na detașamente de partizani.

I
i

I

I

ația grea a populației dm Na- 
mibia. Grupul de lucru a audiat 
19 martori, ajungînd la conclu
zia că autoritățile sud-alricana 
procedează în Namibia la tran« 
sferuri forțate de populații, tor
turează pe deținuți din închi
sori și lagăre și favorizează ex
ploatarea muncii populației in
digene de către companiile 
miniere străine.

ROMA 25 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, pro
fesorul Giovanni de Maria 
a reușit să obțină oxigen 
gazos ilin roca lunară ce i-a 
fost pusă la dispoziție de că- \ 
tre N.A.S.A. Profesorul de i 
Maria a declarat că există 
posibilitatea de c utiliza e- I 
nergia solară pentru descom- i 
punerea prafului lunar în 
vederea obținerii oxigenului 
pe care îl conține. In acest 
scop, pot fi folosite oglinzi 
de o construcție specială ca
pabile să concentreze și să i 
focalizeze puternic un fasci
cul de raze solare. Pe de 
altă parte, metoda profeso
rului de Maria permite stu
dierea originii unor planete 
îndepărtate. Potrivit teoriei 
profesorului de Maria, proce
sul de formare a planetelor 
se poate asemui unei con
densări, acestea luînd naște
re din nebuloase gazoase. 
Obținerea oxigenului prin | 
metoda elaborată de savan- j 
tul italian reprezintă dru- ! 
mul invers — formarea ga- j 
zului inițial din masa de '!> 
materie condensată.

Comerțul Indiei cu țările din 
Europa răsăriteană s-a triplat 
în ultimii șapte ani, scrie zia
rul „Indian Express" intr-un 
studiu consacrat evoluției 
schimburilor comerciale cu 
străinătatea. Ziarul menționea
ză, totodată, că se înregistrează 
un deficit cronic în balanța co
mercială a Indiei cu țările ca
pitaliste.

Republica Federală a Germa
niei și Franța au căzut de a- 
cord să înceapă proiectarea în 
comun a unui avion militar de 
antrenament.

Uniunea sindicală a doche
rilor francezi a făcut apel la 
membrii săi pentru o acțiune 
solidară cu docherii britanici

care se află în grevă. Docherii 
sînt chemați să refuze descăr
carea mărfurilor sosite din por
turile britanice. Centrala sindi
cală, membră a Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.), a 
precizat că s-a și procedat în 
acest sens în porturile La Pal- 
lice și Dieppe, iar o măsură 
similară a fost anunțată și de 
către docherii din Boulogne- 
sur-Mer.

Tribunalul din Dusseldorf l-a 
condamnat pe fostul căpitan 
SS Josef Buerger la închisoare 
pe viață pentru crimele comi
se în timpul celui de-al doilea 
război mondial. De asemenea, 
tribunalul a condamnat la în
chisoare pe termene de șase 
ani și jumătate și, respectiv,

Președintele Braziliei, generalul Emilio Garrastazu Me
dici, a ordonat deschiderea unei anchete asupra activității 
„escadroanelor morții". Organizații clandestine alcătuite, du
pă unele păreri, din polițiști „nemulțumiți" de „blindețea" 
justiției față de delicvenți, „escadroanele morții" au la ac
tivul lor sute de victime în statele Rio, Sao Paulo, Guana- 
bara, Espirito Santo. In fiecare din aceste state, vor avea 
loc anchete independente de cercetările la nivel federal. 
Surse oficiale braziliene au precizat că membrii acestor gru
pări teroriste ar putea fi judecați în conformitate cu legea 
pentru securitatea națională.

șapte ani, pe doi dintre foștii 
gardieni ai lagărului de exter
minare de la Mauthausen. Cei 
doi inculpați, Werner Fassel și 
Martin Roth. sînt acuzați de 
uciderea a 14 și respectiv 51 
de persoane.

Ministerul de Justiție al 
S.U.A., a autorizat intentarea 
de procese civile unui număr 
de 10 firme americane sub a- 
cuzația de poluare a lacurilor 
și rîurilor cu mercur și alte 
reziduuri industriale. Ministrul 
de justiție al S.U.A., John 
Mitchell, a precizat că a cerut 
procurorilor generali din șapte 
state, în care își au reședința 
firmele menționate, să acțio
neze pentru încetarea imediată 
a poluării apelor de către în
treprinderile industriale ale a- 
cestor firme.

Președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Gedafi, a a- 
nunțat descoperirea unui com
plot care urmărea răsturnarea 
actualului guvern. El a preci
zat că din grupul dc complo
tiști, dintre care 11 au fost a- 
restați, fac parte mai mulți o- 
fițeri de poliție aflați în retra
gere, persoane care aveau, le
gături cu fosta familie regală 
și oameni de afaceri.

De la lovitura de stat care

a dus la înlăturarea monarhiei, 
la 1 septembrie 1969. acesta 
este al doilea complot, după 
cel de la 10 decembrie, cînd 
au fost arestați 30 de ofițeri.

La Atena s-a desfășurat vi
neri o reuniune restrînsă a ca
binetului grec, cu participarea 
vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri și ministrul de interne, 
Stilyanos Patakos și a minis
trului de justiție, Tsou Alas. 
Au fost examinate măsurile ce 
trebuie luate împotriva actelor 
dc piraterie aeriană.
•

Uriașe valuri s-au abătut a- 
supra insulei Sandvip din Gol
ful Bengal provocînd distru
gerea locuințelor a peste 20 000 
de persoane. Primele date în 
legătură cu pagubele provocate 
dc ciclonul care a bîntuit în 
această regiune în urmă cu cî
teva zile, comunicate cu întîr- 
ziere datorită întreruperii legă
turilor telefonice, arată că a- 
proximativ 200 de localități se 
află încă sub un strat de apă 
care atinge în unele locuri înăl
țimea de 2 m.

La Bayreuth în R.F.G., s-a 
deschis cea de-a XX-a . ediție 
a festivalului muzical „Richard 
Wagner". In fața a 1800 de 
spectatori, în prima seară a

festivalului a fost prezentată 
opera „Tristan și Isolda". Pînă 
la 27 august, cînd se va în
chide festivalul, aproximativ 
50 000 de iubitori ai muzicii 
clasice vor putea asista la pre
zentarea a 30 de opere. Prima 
ediție a acestei prestigoase ma
nifestări culturale a avut loc 
în anul 1876.

O delegație comercială bul
gară, condusă de Avacum Bra- 
nicev, președintele Camerei de 
Comerț, care s-a aflat între 15 
și 21 iulie în Filipine, a semnat 
cu reprezentanți ai Camerei de 
Comerț a Filipinelor un acord 
privind comerțul , bilateral, in
formează agenția BTA.

Turismul internațional a cu
noscut în 1969 o evoluție favo
rabilă. Un studiu al Organiza
ției economice pentru coope
rare și dezvoltare (OECD), fă
cut în cele 22 de țări membre, 
ale sale, arată că în 1969 nu
mărul celor care au plecat în 
străinătate se ridică la 120 mi
lioane, ceea ce reprezintă o spo
rire cu 12 la sută față de anul 
precedent.

La Leningrad s-a încheiat 
cea de-a 55-a licitație interna
țională de blănuri. Au partici

<»<» 

o

Anthony Roche, irlandezul în vîrstă de 26 de ani care 
in urmă cu două zile a aruncat în Camera Comunelor două 
grenade lacrimogene, a compărut vineri timp de două mi
nute în fața tribunalului din Bow Street. El va fi menținut 
în detenție provizorie pînă la 31 iulie.

Pe de altă parte, alarmați de incidentul produs joi în 
Camera Comunelor, mai mulți deputați au cerut aplicarea 
unor măsuri de securitate. Intre altele, ei au sugerat insta
larea unui perete de sticlă incasabilă în fața galeriei rezer
vate publicului, izolînd astfel spectatorii de deputați.

pat 207 reprezentanți ai unor 
firme din 25 de tari, printre 
care Anglia, Canada, R.F. a 
Germaniei, Danemarca și altele.

La Pretoria s-a anunțat 
că în cursul lunii viitoare vor 
avea loc manevre navale comu
ne ale Republicii Africii de 
Sud și Angliei. Manevrele se 
vor desfășura în regiunea Atlan
ticului de sud.

In urma unor contacte 
diplomatice între Franța și 
Yemen, guvernul francez a hotă- 
rît să stabilească în curînd re
lații diplomatice normale cu 
Republica Arabă Yemen. Re
lațiile dintre cele două țări fu
seseră întrerupte în 1956.

Anthony Barber, negocia* 
torul Angliei cu Piața comună, 
este noul titular al portofoliu
lui finanțelor britanice. El suc
cede în acest post pe Iain 
Macleod, decedat acum cîteva 
zile în urma unei crize cardia
ce. Numirea sa a fost anunțată 
sîmbătă dimineața de premierul 
Edward Heath.

întreprinderea iugoslavă con
structoare de mașini „Bratstvo", 
din Novi Travrăk, a semnat un. 
contract cu parteneri din 
U.R.S.S. privind colaborarea în 
producerea tractorului sovietic 
de tip greu „DET-250", de 300 
cai putere, informează agenția 
Taniug.
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