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Investițiile miniere 

de suprafață 

să lie construite
mai repede, mai bine 

și la un preț de cost redus!
„Rezultatele obținute în pri

mele șase luni (ale acestui an 
— n.n.) demonstrează că în 
șantierul nostru, există rezer
ve care, mobilizate, pot condu
ce la obținerea unor indicatori 
îmbunătățiți"... Această idee, 
expusă de inginerul șef, Virgil 
Teodorescu, în cadrul dării de 
seamă prezentate, considerăm 
că poate defini în cuvinte pu
ține nucleql în jurul căruja au 
gravitat dezbaterile din recen
ta adunare a reprezentanților 
șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M.

Vie și operativă, adunarea a 
reușit intr-adevăr să puncteze 
principalele probleme care stau 
în fața constructorilor, privite 
printr-o prismă autocritică, 
principială.

Atît din darea de seamă a 
comitetului de direcție al șan
tierului cît și din cuvintele 
vorbitorilor a reieșit cu clari
tate faptul că, deși au obținut 
în semestrul care a trecut re
zultate demne de apreciere — 
producția globală îndeplinită în 
proporție de 100,43 la sută ; 
planul fizic depășit cu 3 obiec
tive predate: 204 000 (ei econo
mii la prețul de cost : produc
tivitate planificată a muncii 
depășită cu 2,57 la sută —. con
structorii șantierului T.C.M.M. 
sînt pe deplin conștie.nți că 
acest bilanț pozitiv e numai un 
prim „stadiu fizic" spre cote 
mai înalte. Pentru că într-ade- 
văr cotele prevăzute a fi atin
se la finele anului curent cît și 
în anul 1971 sînt mult mai mo
bilizatoare Astfel, dară in pri
mul semestru au fost predate 
22 dc obiective industriale, în 
a doua jumătate a anului sînt 
planificate a fi recepționate... 
1105 obiective. Dacă în acest 
an încă se mai lucrează neren
tabil. începînd cu anul 1971 
șantjprului nu i se va mai per
mite depășirea valorilor de 
'deviz ale lucrărilor, și, în fine, 
creșterea productivității mun
cii în anul următor va trebui 
să atingă, la nivel de salariat, 
o creștere de cel puțin 12,3 la 
sută față do anul curent! Nu e 
ușor I

Tecememiștii Văii Jiului, be
neficiarii lor și factorii răspun
zători știu acest lucru. In dis
cuțiile pe care le-au purtat în 
adunarea generală a reprezen
tanților salariaților au căutat 
să jaloneze căi cil mai optime 
care să conducă spre îndepli
nirea facilă a acestor dezidera
te, majore pentru o țară în
treagă.

Iată cîteva opinii în acest 
sens: organizarea forțelor de 
producție trebuie să fie îmbu
nătățită ; să existe o mai strîn- 
să colaborare între loturile ds 
construcții și cele de montaj ; 
serviciul aprovizionare trebuie 
să țină mai îndeaproape pasul 
cu cel al necesităților de pro
ducție (ing. Constantin Dochi- 
ței, Gh. Chelaru, șefi de lot, 
Ioan Enescu, șef echipă insta
lații; proiectele să fie verifi
cate mult mai amănunțit de 
serviciile de specialitate ale 
șantierului pentru a nu se pro
duce discrepanțe între posibili
tățile reale de execuție și cele 
de proiectare (Ion Săninoiu,

Adunarea 
generală 

salariaților 
șantierului 

Valea 
Jiului 

al T.C.M.M.
maistru la lotul Petroșani); ne
cesarele dc materiale să fie în
tocmite și aprobate cu cel pu
țin o lună înainte de începutul 
perioadei luate în considerare 
iar materialele pe șantiere vor 
trebui mai bine gospodărite și 
economisite (Adrian Bejan, șe
ful secției social-gospodărești) ; 
mecanizarea să fie extinsă in 
mod judicios în favoarea spori
rii productivității muncii (Gh. 
Chelaru, șeful lotului Livezeni, 
Gh. Olaș); grija față de munci
tori, solicitudinea cadrelor de 
conducere față de sala» 
riați trebuie să fie îmbunătăți
tă, asistența tehnică din partea 
maiștrilor să sc simtă mai preg
nant la locurile dc muncă și 
să se centralizeze unele opera
țiuni (ca fasonatul fierului be
ton) care acum sc fac disper
sat, cu mare pierdere dc mano
peră (Gh. Haș, șeful echipei de 
fierari-betonișți. lotul Petro

șani) ; evidența reală a mișcării 
materialelor pe șantiere, care 
este de fapt o cerință și o 
obligație a șantierului, să fie 
îmbunătățită (Ion Stan, din 
partea filialei Petroșani a Băn
cii de investiții); se va acorda 
o atenție deosebită din partea 
C.C.P. pentru asigurarea mult 
îmbunătățită a condițiilor de 
desfășurare a activității de 
construcții-montaj în antrepri
ză iar pregătirea judicioasă a 
lucrărilor, atacarea oportună a 
lor, evitarea dispersării puncte
lor de lucru și îmbunătățirea 
calității lucrărilor să stea mai 
mult în atenția șantierului 
T.C.M.M. (ing. Boris Guțan, 
din partea C.C.P.) ; asigurarea 
punctelor de lucru la timp cu 
cele necesare, omogenitatea 
forțelor interne și disciplina în 
producție sînt factori determi- 
nanți in sporirea potențialului 
întregului colectiv (Costache 
Avramiuc, președintele comite
tului sindical al șantierului. Pe 
lingă acestea, așa cum se arăta 
în darea de seamă prezentată, 
trebuie să se intensifice ritmul 
de realizare a lucrărilor de 
construcții-montaj și să se lichi
deze grabnic rămînerile în ur
mă acolo unde acestea există 
— loturile Uricani și montaj — 
pentru predarea în termen a 
obiectivelor prevăzute în planul 
pe acest an și asigurarea unei 
baze trainice pentru anul ur
mător.

Desigur, aceste probleme enu
merate succint, sînt doar o par
te din cele expuse în adunarea 
salariaților șantierului T.C.M.M. 
O bună parte din ele au fost 
arătate în cadrul planului de 
măsuri, pe .termene și respon
sabilități.

Recomandări pentru activita
tea viitoare a șantierului a fă
cut în cuvîntul său tov. ing. 
Gheorghe Feier, secretar al 
Comitetului municipal de par
tid Petroșani care, a subliniat 
necesitatea scurtării duratelor 
de execuție și a devansării ter
menelor de predare a obiective
lor, a lărgirii sistemelor de 
salarizare în acord global ; a 
încheierii din timp a contrac
telor cu beneficiarii și furnizo
rii pentru anul 1971 ; a gospo
dăririi materialelor, astfel ca 
în final să nu existe în acest 
an situația, ca vreun obiectiv 
prevăzut să nu fie pus la timp 
și în bune condițiuni în func
țiune.

Pe lingă problemele tehni.co- 
organizatorice legate de parfec-

Ion MĂRGINEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

• In întreprinderile indus
triale din județul Dolj se a- 
cordă o atenție deosebită a- 
similării și introducerii în fa
bricație a unor noi produse. 
Astfel, în cadrul Grupului de 
uzine pentru aparataj și ma
șini electrice, la Uzina „7 No
iembrie", întreprinderea de 
prefabricate din beton și în 
alte unități au fost finalizate 
70 de faze din planul de asi
milări pe anul în curs.

• Grupul de scafandri con
dus de Constantin Scarlat, 
șeful sectorului de cercetări 
subacvatice, din cadrul Mu
zeului Marinei Române, că

ruia i s-au alăturat, în tim
pul lor liber, scafandrii de 
la D.N.M. NAVROM au în
treprins în vara acestui an 
interesante acțiuni pentru 
cercetarea fundului mării in 
zona Cazinoului. Cu acest pri
lej au fost scoase la supra
față țigle de Kersones, am
fore de. Rodos și Millet, an
core și lemn de corăbii, ves
tigii • care, după aprecierile 
specialiștilor, atestă că locui 
pe care este amplasat actua
lul Cazinou nu s-ar fi aflat 
la țărm, ei ar fi fost situat 
în centrul Tomisului elenistic.

• Creatorii de flori din 
material plastic din Galați au 
primit de curînd comenzi 
pentru export în R. F. a Ger
maniei, Polonia, R. P. Unga
ră și în unele țări din Afri
ca. Primul lot de flori, cir
ca 50 000 margarete, tranda
firi, crengi de măr, garoafe, 
au și fost expediate.

Foto i
N. Moldoveanu
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In cinstea Zilei minerului

RANDAMENTE SPORITE
Ziua minerului se apropie... 

Colectivul de muncă al E. M. 
Aninoasa își mobilizează toate 
forțele pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor zilnice de 
plaii, dorind' ca „rodul" abata
jelor să fie cit mai abundent 
în acest început fierbinte de 
august... Printr-o organizare mai 
bună a lucrului, printr-o disci
plină fermă întronată la fron
turile respective, brigăzile zo
nei I au reușit să obțină un 
bilanț meritoriu la finele lunii 
trecute : peste 600 tone spor la 
producția de cărbune, față de 
preliminar. Evidențiem apor
tul hotărîtor al brigăzilor har
nice, care dovedesc pricepere 
și inițiativă, conduse de ex- 
perimentații Aurel Cristea (2 
tone/post depășire medie a 
randamentului!), Eugen Bod
nar și Petru Codrea, ce dețin 
plusuri de randament de aproa
pe 1.5 respectiv, 1 tonă/post.

La zona a II-a (+100 tone în 
luna iulie), s-a făcut simțită, 
îndeosebi, contribuția minerilor

lui Vasile Mereuță, din frontu
rile scurte 5 și 6, din stratul 
13. Sporul de randament se si
tuează și aici în preajma unei 
tone pe post.

In fronturile galeriilor prin
cipale transversale pentru des
chiderea orizontului XI, blocul 
I, respectiv, a stratclor subțiri 
17 și 18, flancul sudic. întîlnim 
colectivele conduse de Ale
xandru Plînge și Adalbert Ko
vacs, care se străduiesc să 
accelereze ritmul lucrărilor, in 
vederea intrării cît mai rapide 
în funcțiune a noi capacități de 
producție. Datorită lor. în pri
mul rînd. sectorul investiții se 
poate mîndri azi cu realizarea 
sarcinilor dc plan pe luna m- 
lie în proporție dc 102 la sută.

O mențiune specială : luna 
care a trecut este a doua din 
acest an (după iunie) cînd se 
îndeplinește pe mină randa
mentul planificat. Evidențiem 
plusul de 10 kg de aur negru la 
acest indicator și urăm colec
tivului „la mai mult“...

ECONOMIA ROMÂNEASCĂ
LA COTA ANULUI XXVI

INDUSTRIA LEMNULUI
Lemnul este unul din princi

palele resurse naturale ale țării 
noastre. In 1970 producție glo
bală industrială a industriei 
lemnului va fi cu 39 la sută mai 
mare decît în 1965. In ultimii 
cinci ani s-a obținut o produc
ție dublă de mobilă, într-o ga
mă variată de sortimente și mo
dele. De la 262 000 tone plăci 
în 1965, s-a ajuns la o produc
ție de 500 000 tone în 1970. Ro
mânia se situează azi printre 
jprîncipălele țări europene pro
ducătoare de P.A.L. și P.F.L.

Viitorul cincinal, 1971—1975, 
înseamnă — pentru . industria 
lemnului — un spor al produc
ției globale industriale cu 23 
la sută față de 1970. Peste un 
sfert din producția totală a ra
murii respective va fi destinată 
exportului. In vederea înfăptui
rii cu succes a acestor preve
deri vor fi acordate noi inves
tiții. In actualul cincinal au 
fost puse în funcțiune nume
roase complexe "dd prelucrare a 
lemnului și fabrici 
pentru producția de 
combinate 
ză, hîrtie 
construite 
drumuri, 
bazine forestiere, scurtîndu-se 
substanțial distanțele de scos, 
apropiat ale lemnului din pă
duri. Unitățile de exploatare au 
fost dotate cu noi tipuri de u- 
tilaje, mecanisme și cu un nu
meros număr de mijloace auto 
pentru transportul materialului 
lemnos. Volumul de investiții 
va crește în industria lemnului 
cu 30 la sută în viitorul cinci
nal față de 1966—1970. In a- 
ceastă perioadă se vor construi 
93 fabrici și secții noi și 
7 500 km drumuri forestiere.

Dezvoltarea bazei tehnico- 
materială în industria lemnu
lui, celulozei și hîrtiei, a cre
at premise favorabile ridicării

separate 
mobile 

și fabrici de celulo- 
și cartoane. Au 
peste 8 500 km 
deschizîndu-se

fost
de

noi

pe o treaptă calitativ superi
oară a întregii activități de 
producție.

Principala preocupare se în
dreaptă acum spre valorificaica 
superioară a lemnului. S-au re
dus substanțial, în exploatările 
forestiere, pierderile de exploa
tare și consumurile tehnologice, 
consumul de lemn în instalați' 
pasagere; a crescut indicele de 
utilizare a masei lemnoase. In
dicii de folosire a lemnului in 
scopuri industriale au ajuns în 
acest an la 75 la sută, față de 
71 la sută cît erau în 1965. 
Prin măsuri tehnice și organiza
torice, în 1970 se prevede să 
se realizeze un spor de 200 000 
m.c. bușteni pentru industriali
zare, în condițiile reducerii vo
lumului total de lemn exploatat 
față de anul 1969.

Un rol 
indicelui 
lemnoase 
lucrărilor 
încărcare 
lui 'din pădure. In acest an se 
realizează indici de mecanizare 
ridicați : 92,4 la sută la dobo< 
rît-secționat, 60.8 la sută la scos 
apropiat, 65 la sută la încărcat, 
față de 59 la sută și respectiv, 
36,9 la sută cît s-a înregistrat 
în 1965.

Schimbări 
trecut și în 
ției. Azi se 
la sută mai 
1965. De peste două ori 
cut și producția de furnire.

Orientarea industriei de pre
lucrare a lemnului spre creș
terea ponderii produselor finito 
s-a oglindit în sporirea produc
ției de mobilier, care are o ve
che tradiție în țara noastră șl 
de o însemnată bază de mate
rie primă, cu 
Anul acesta, 
aiul cincinal, 
producție de

ori mai mare față de 1965, în- 
tr-o gamă variată de sortimen
te și modele, cu caracteristici 
funcționale și estetice mult îm
bunătățite, în gabarite cores
punzătoare noilor tipuri de lo
cuințe.

Un ritm susținut de dezvolta
re s-a înregistrat în actualul 
cincinal și în producția de ce
luloză și hîrtie. Față de 1965, 
în 1970 se produce cu 70 la 
sută mai multă celuloză și cu 
77 la sută mai multă hîrtie.

Printre preocupările de bază 
ale unităților industriei lemnu
lui se înscrie creșterea eficien
tei economice. Este 
faptul că valoarea 
globale industriale 
pentru actualul cincinal va 
depășită cu 1,7 miliarde lei. 
Productivitatea muncii, în acest

edificator 
producției 
prevăzută 

fi

r

important în creșterea 
de utilizare a masei 
l-a avut mecanizarea 
de recoltare, mișcare, 
și transport a lemnu-

calitative s-au po- 
structura 
realizează 

mult placaj

produc- 
cu 26,5 
față de 
a eres-

Nicolae BIVOLU

(Continuare In pag, a 3-a)

Pe șantierele muncii patriotice

din izvorul energiei

calități 
ultimul 
se va 
mobilă

deosebite, 
din aclu- 
realiza • 

de două

Tineretul și producția
stîrșitul săptămînii vii- 
va avea loc, la E.M. 
o dezbatere pe tenia :

La 
toare 
Dîlja 
Rolul tinărului utecist in pro
cesul de producție și com
portarea Iui în colectivele 
de muncitori. La aceeași mi
nă se va desfășura, în cu- 
rînd, și concursul „Cartea 
tehnică și producția". In a

doua decadă a lunii august 
va avea loc un schimb de 
experiență, la nivel de mu
nicipiu, cu secretarii comite
telor U.T.C., care vor trata 
formele și metodele folosite 
in organizațiile de tineret 
pentru cunoașterea cit mai 
corespunzătoare a utilajelor 
din dotarea unităților.

municipală
în tabără

la Năvodari
nou grup 
și școlari 
au plecat 
Năvodari, 

ei se vor

Zilele trecute un 
de 60 de pionieri 
din Valea Jiului 
spre tabăra de la 
Timp de 14 zile
scălda în apele albastre ale 
mării, vor face băi de soare, 
vor lua parte la jocuri spor
tive și distractive.

____________________

Concurs de înot
Asociația sportivă „Prepa

ratorul" Lupeni, organizează, 
azi, 2 august, începînd cu ora 
9, un concurs de înot la ur
mătoarele probe: voinicește 
pentru copii; craul, bras, li
ber, pentru fete și băieți; 
sărituri de la trambulină.

învingătorilor li se vor a- 
corda premii în obiecte, di
plome și medalii.

J

Străbătînd frumoasa noastră Vale, de la Lonea la 
Vricani, am fost martorii puternicului sentiment patriotic 
manifestat de tinerii cetățeni ai municipiului nostru. Mii de 
tineri au luat, pentru citeva zile, drumul șantierelor muncii 
patriotice, amînînd pentru moment plimbarea pe potecile 
împrejmuite de verdeață ale munților, a unei băi în undele 
înspumate ale mării. La fel ca în întreaga țară, după ulti
mul sunet al clopoțelului, elevii și studenții au schimbat 
cartea și condeiul cu lopata și tîrnăcopul. Inimile lor au 
bătut în mijlocul tumultului betonierelor, al forfotei auto
camioanelor, al duduitului tractoarelor.

DESPRE EMINESCU, DESPRE HĂRNICIE
Erau 60 la număr. înarmați cu lopeți, hirlețe, tirnăcoape.
Grămezi de zgură roșie erau împrăștiate pe aleile 

parcului din Lonea de către băieți cu priviri agere și fete 
a căror tinerețe ușor le-o deslușeai pe chip. Din cind în 
cînd, o glumă, o ghicitoare. Cei mai visători discutau de 
Eminescu, de Labiș. Și apoi, din nou, cu toții, ca un singur 
mecanism dădeau o „față“ nouă locului unde harnicii mi
neri veneau după șut să stea un ceas, două, la taifas în 
umbra dulce a castanilor. Despre hărnicia lui Goyu Sevas- 
tru și Gheorghe Beșleagă, despre pasiunea cu care au 
lucrat în permanență Dorina Ciobanu, Victor Ureche și 
ceilalți colegi ne-a vorbit secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C. din Petrila, Horia Toma.

— Toți au muncit cu tragere de inimă, Sînt mindri de 
ceea ce au realizat. Timp de 12 zile, au reamenajat parcu
rile din Lonea și Petrila, au curățit șanțurile de pe mar
ginea șoselei, au amenajat spații verzi în cartierul „8 Mar
tie". La acțiunile organizate au participat și uteciștii de la 
școlile generale și întreprinderi. Amenajarea unor drumuri, 
întreținerea unor baze sportive școlare a revenit acestora 
din urmă. In primul semestru al anului, uteciștii din ora
șul nostru au prestat peste 300 000 ore de muncă patriotică 
din care două treimi aparțin elevilor.

Discuția a avut loc în ultimele zile ale acțiunilor iniția
te de comitetul orășenesc U.T.C. Bilanțul încă nu se făcu
se. Calculele estimative au scos la iveală însă, economii 
importante realizate de cei care îmbină in mod armonios 
pasiunea pentru poezie cu mărețul poem al elanului patrio
tic pe întinsul patriei noastre.

PE DRUMUL CUNOAȘTERII
Mai demult curgea un pîriiaș. Astăzi nici urmă de așo 

ceva. încetul cu încetul, acolo unde susurul apei dădea pri 
lej de meditație,- se conturează un drum. Cineva îi spunea 
drumul cunoașterii și nu fără temei. Acela va fi drumul 
care va duce pe liceenii Petroșaniului spre noul lor „cămin” 
al vastelor domenii ale geografiei, istoriei, matematicii. Pe 
acolo zilnic, vor trece sute de inimi dornice să se avînle 
in oceanul infinit al noutăților. După ce constructorii au 
schimbat harta locului, ducînd albia micuțului afluent pe 
căi ascunse subterane, timp de 40 de zile, 670 de brațe au 
mutat palmă cu palmă, fiecare bucată de pămmt, acoperim1

Nicolae LOBONȚ
(Continuare în pag. a 3-a)
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Negustorii japonezi au început să vindă semințe sădite 
în ciltii. de conserve. Este de ajuns să le deschizi și să uzi 
pămintul din ele, ca să răsară .. plante exotice.

Conform ultimelor statistici ale Agenției internaționale 
de energie atomică, la. sfirșitul anului 1969 existau în lume 
479 de reactoare. Dintre acestea, 105 sint energetice și pro
duc 20 000 MV de energie electrică in 15 țări, iar restul de 
375 sint utilizate in 48 de țări pentru cercetări științifice.

Unui cetățean care a sufe
rit un accident grav, i s-ai 
amputat mina și i se pune, 
o proteză.

— O să pot face orice cu 
mina cea nouă ? — întrea
bă el.

— Desigur, il liniștește me
dicul.

— Chiar și să cînt la pian ?
— Da, firește.
— Asta e,. grozav. Cu cea 

veche nu știam să cînt. '
Q

mulțumesc

Un cerșetor bate la o ușă. 
Locatara apartamentului îi 
deschide și il roagă să aș- 
tepte puțin. După citva 
timp, ea se întoarce cu o 
pereche de ciorapi în mină.

— Sint puțin rupți, dar 
se

Firma „Beli Telephone Sys
tem" a pus in exploatare Ia 
Pittsburgh un sistem de co
municații prin videotelefon. 
Abonații, care au acces și la 
un sistem de calculatoare e- 
lectronice, pot obține pe ecra
nele videotelefoanelor infor
mații sub formă de texte, ta
bel, diagrame, a»ăsînd în a-

—♦

VIDEOTILIFON
- ♦ —

cest scop pe clape. Cu aju
torul acelorași clape abona
tul poate întrerupe transmi
terea imaginii sale sau să-și 
vadă propriul chip pe ecran.

Deși există intenția ca, 
pină în 1975, acest sistem de 
comunicații să deservească 
în S.U.A. circa 100 000 de a- 
bonați din 24 mari orașe, se 
apreciază lotuși că. din cauza 
costului său, deocamdată ri
dicat. videotelefonul la domi- 
chiu nu va cunoaște o largă 
răspîndire înainte de anii '80.

L —
cadou !

Nu ai pentru ce.
E adevărat, 

mi-a spus să-ți
O

O pereche de

Hidrocentrală 
gigant

Cercetătorii Institutului unio
nal „Gidroproiect“ din Leilin- 
grad au elaborat proiectul hi
drocentralei Saiano-Pușensk de 
pe Enisei. înălțimea barajului 
va fi de 220 metri, iar lungi
mea lui va depăși un kilome
tru. In fiecare secundă, prin 
turbina hidraulică, vor trece 
13 000 mc apă, iar generatoa
rele hidrocentralei vor avea o 
putere de 640 000 kW.

DE ICI,
Atlas de zgomote

oceanice
Un 

câni 
nui : 
nice 
pul 1 
toate 
tățile

i grup de biologi aiheri- 
lucrează la elaborarea u- 

atlas al zgomotelor 
de origine 

lor feste de
: zgomotele
; marine.

ocea- 
biologică. Sco- 

a înregistra 
emise de vie-

Matematician fenomen
Inginerul luzef Prihodko de 

la Direcția construcțiilor din . 
Melekes, regiunea Ulianovsk, 
este un matematician desăvîr- 
șit. El poate efectua mintal în
mulțiri cu numere a cile vinci 
cifre, poate extrage rădăcini, de 
orice grad, din orice număr, 
poate citi rapid un text, calcu- 
lind concomitent numărul 
tal de semne folosite.

Recent, 
participat 
calculator 
efectuat 
cu numai

■ Prihodko, dar unele ope- 
din decursul celor două 

cit a durat concursul, au 
mai repede de

decît 
rații, 
ore i 
fost efectuate 
inginerul concurent.

io-

•thodko a
•ere cu un

Mașina a 
complicate

Noile condiții de viață din 
orașele mari ridică probleme 
serioase nu numai pentru oa
meni, ci și. pentru animale. 
Astfel, o pereche de porumbei 

cartierul comercial Akasa-

toriți sint invitați la o recep
ție. Înainte de a intra in sală, 
soțul ii șoptește soției;

— lndreaptă-ți dunga la 
ciorapul de pe piciorul 
■drept.

Soția și-o îndreaptă, apoi
il întreabă :

— Dar la stîngul e bine ?
— Da, pe stîngul ai un 

ciorap fără dungă.

Un cetățean intră intr-un 
'''war, bea cîtevă pahare, după 

pentru care se ridică și se îndreaptă' 
spre ieșire. Barmanul il I £a: _  Iar eu,
stn9a ■ jn- căsătoresc n-o să
- Alo, domnule, ați uitat ne$e de ani

să plătiți consumația! a q
— Știu, știu. Doar pentru Băiatul aduce acasă

intrat aici, ea să uit...

intr-o jumătate de oră 
pot țese.

— Bine doamnă, atunci 
întorc peste o jumătate 
oră.

El:
>ț:iO de

Ea:

O
— Pină nu împlinesc 
ani nu mă căsătoresc.

pină nu 
impli-
'ț

sese o însemnare și i-l 
tălui său să-l semneze, 
ta, îl ceartă și-l pune 
povestească amănunțit
l-a supărat pe profesor.

— Pe cuvîntul meu, am 
căpătat însemnarea din cau
za colegului meu de bancă. 
Toată ora a stat de vorbă in 
loc să asculte explicațiile.

— Da ? Și cu cine a stat 
de vorbă ?

— Cu

dar mama 
mulțumesc.

tineri casăO pereche de tineri casă- asta am
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Fetița 
tărie : 

i — Mămico, am 
,scara din dormitor1 

carne- ' — Vai, o să se supere tata
'tul în care profesorul seri- — să nu-i spui nimic I

el port o 
din părul soțului meu, 
mintire.

— Vai de mine 1 Soțul tău 
a murit ? Nu știam.

— Nu dragă, n-a murit, 
dar a chelit.

Q
<8^ — Ești bolnav ?
’ — De ce mă întrebi ? '

— Pentru că te-am văzut 
ieșind de la farmacie.

— Și dacă mă ve‘>mi ie
șind din cimitir credeai 
sint mort ?

ȘTIAȚI CA
crocodilul ?
Nu. Ne-o spune B. K. Za

harov din Moscova, a cărui 
profesiune — s-o recunoaș
tem — e foarte puțin banală : 
numitul este dresor de cro
codili ! Iată-I împreună cu 
crocodilul Ango, unul dintre 
elevii ' săi care dovedește 
foarte multă bunăvoință și 
aptitudini pentru însușirea 
cunoștințelor predate.

Orașul Gidersville-City din 
Alaska străbate in fiecare ăn 
cite 1300—2 000 km. Aceasta 
din cauză că este așezat pe 
vreo 20 de plute, măsurînd 
fiecare 30 m lățime și 160 
m lungime. Pe trotuarele de 
seînduri, copiii se plimbă cu 
bicicleta. Mici hidroavioane 
asigură legătura orașului cu 
centrele din apropiere.

Spitalul Sf. Michael din R.S.A. este singura instituție de 
tratament medical pentru 20 000 de africani dintr-o vastă 
rezervație creată de autoritățile' rasiste pentru tribul Ts
wana.

★
La observatorul de astrofizicii din Biurakan (U.R.S.S.) 

s-au efectuat cercetări spectrale ale galaxiilor îndepărtate 
care se află la distanțe mult mai mari de 100 milioane de 

- ~ descoperit zeci de mii de ga-
lor fizice, se deosebesc mult de

ani-luminii de Pământ. S-au 
larii care, prin proprietățile 
cele cunoscute pină acum.

In Africa au fost studiați peste 400 de elefanți și s-a 
ajuns la concluzia că ei suferă de modificări sclerotice ale 
vaselor sanguine. Deocamdată, acest fenomen nil poate fi 
explicat finind seama de faptul că elefanții sint. animale 
ierbivore, mobilul maladiilor cardio-vasculare fiind consi
derat consumul de grăsimi animale.

Conform unei statistici, efectuate recent, Parisul este o- 
rașul cu cea mai densă populație din lume — 32 6&0 locui
tori pe kmp. Urmează apoi Tokio - cu 26 000, Nelu> York 

cu 13 200 și Londra — cu 10 300 locui,tori pe kmp.
★

La Helmstadt (R.F.G.) a avut loc recent primul’concurs 
tricotat la care au participat numai bărbați între 16 și 
de ani. Pe locul iutii s-a situat Un student în virstă de 
ani, pe al doilea — un instalator de 45 de ani. iar pe al 

treilea — un funcționar de 39 de ani.
■k

COLO
Mobilă

•••

F. a Germaniei s-a 
lin nou tip de hîrtie, 
de rezistentă, realizată

In K. 
fabricat 
deosebit 
din fibre de sticlă. Noul ma
terial este foarte flexibil și 
maleabil, în plus, rezistă Ia di
ferite temperaturi, este imper
meabil și nu putrezește. După 
părerea oamenilor de 
această hîrtie 
va putea fi 
zarea mobilei 
scăzut.

din sîrmă

armată cu 
folosită la 
la un preț

știință, 
i sticlă 

reali- 
foarte

Pavilion din apă

Obicei din
dintre 
local- 

moda- 
exactă,

începînd din 
sfert în sfert 
dintr-un corn 

patru. zări.

județul A- 
anul 1822, 
de oră se 
metalic în

Apoi, din oră 
în oră, se sună cu un alt corn

I Vă aflați într-o cofetărie
• sau sală de lectură luminoa- 
i să. Afară este foarte cald,
• soarele dogorește, dar în sală 
’ nu se simte nici un fel de

zăduf, iar razele soarelui își 
revarsă peste acoperișul cu
polei toate culorile curcubeu- 

( lui.
i Acest pavilion cu acoperiș 
> de apă a fost inventat și 
I construit de doi tineri spe- 
I cîaliști armeni — arh. D.
1 Vartanian și ing. A. Barhu- 
1 darian. Principiul de tuncțio- 
1 nare este foarte simplu : un
• electromotor învîrtește o roa

tă, care cu ajutorul unui dis-
i pozitiv special aruncă apa 
i în zona înconjurătoare sălii. 
' formînd din șuvoi o cupolă

de dimensiunile dorite. Șu
voiul este aruncat cu forța 
necesară pentru ca apa să 
cadă cu precizie în niște șan
țuri speciale, de unde se în
toarce înapoi pentru a cir
cula din nou.

Sub un asemenea acoperiș 
de apă se pot construi loca
luri de alimentație publică 
sau magazine, săli de joc pen
tru copii etc. Cupola din apă 
se poate „construi" și deasu
pra unor secții de producție 
care necesită izolarea de ac
țiunea dăunătoare a prafului 
sau atmosferei poluate. Se 
presupune că această inova
ție se va putea utiliza și 
pentru combaterea tempera
turii ridicate in unele -sectoa
re de producție.

rezol-al orașului Tokio, 
într-un mod original pro

blema locuinței. Din cailza lip
sei de vegetație în 
porumbeii și-au clădit 
din deșeuri 
construcție 
nat de pe

’ vecinătate.

ka, 
vat

a

Da, ați ghicit. E... cabana Rusii.

apropiere, 
cuibul 

de materiale de. 
pe care le-au adu- 
marile șantiere din 
Ei au utilizat în 

special bucățele de sîrmă de 
oțel și beton.

In clopotnița bisericii evan
ghelice din Nădlac, 
rad, 
din 
sună 
cele

metalic ce are o tonalitate mai 
pronunțată.

Petru Pancik, unul 
corniști, mi-a spus că 
nicilor le place această 
litate, de a afla ora 
folosită din străbuni.

Ion COȚOI

Campion la... strigăte
Cel de-al doilea campionat' de... strigăte, 

organizat în Carolina de Nord (S.U.A.) s-a 
desfășurat, cum era de așteptat, într-un 
zgomot infernal, în fața a 2 500 de specta
tori. Juriul, alcătuit din cinci experți, a as
cultat cu răbdare pe numeroșii pretendenți

la titlul de campion. După o luptă îndîrjită 
a învins crescătorul de porci H. H. Oliver.

Noul campion, în vîrstă de 61 de ani, a 
dat un recital de strigăte, folosite odinioară 
de fermieri, pe vremea cînd nu exista tele
fon, pentru a comunica de la o fermă la alta.

Istoria ne spune că, cu 1)000 
—10 000 de ani î.e.n., s-a declan
șat prima revoluție a omenirii 
— revoluția neoliticului. Vină- 
torii nomazi din epoca preisto- 

. riei s-au transformat treptat în 
agricultori, au început să înte
meieze sate și orașe și au pus 
bazele istoriei. Multă vreme s-a 
considerat că această mutație 
decisivă a avut loc pe pămîn- 
turile Egiptului și Mesopota-, 
miei, in bogatele, văi aluviona
re, unde au apărut primele ci
vilizații, primele state.

O serie de descoperiri ulte
rioare au modificat insă aceste 
concepții. Potrivit acestora, 
schimbarea amintită ar fi. a- 
vul loc in primul rind in ținu
turi înalte —- ca Podișul Ana- 
toliei, la o altitudine de 800— 
1 000 m, in pustiurile din Asia 
Centrală, între Caucaz și Mun
ții Palestinei. S-au identificat 
chiar cîteva centre ale formă
rii omultti nou. Un asemenea 
centru este considerat a fi și 
Biijilk Calai, descoperit în a- I 
nul 1958 în Anatolia de către I

;

arheologul englez James Mella- 
art. In acest loc, cu 7000 de 
ani î.e.n, cel mai vechi oraș 
cunoscut pină in prezent, con
trola comerțul și politica aces
tei regiuni.

Cum arată orașul acum ?
9

„Cartierul" udiat reprezintă 
3 la sută , din întregul oraș și 
cuprinde 70 de loctlințe, ampla
sate ca fagurii albinelor, căci 
omul din Bilyuk Catal nu a 
prevăzut străzi. Majoritatea 
construcțiilor reprezintă temple 
religioase și case ale clerului. 
Așezarea cărămizilor este atit 
de ciudată și interesantă, incit 
unele ziduri lasă impresia că 
au fost construite mult mai 
tîrziu. In unele locuri aceste 
construcții ating" înălțimea de 
15 m.

Cum arăta orașul cîndva?

Potrivit arheologului Mella- 
art, orașul avea aproximativ

Hlh lilIAIII BIIHIK CATAL
10 000 de locuitori. Omul din 
Biiyiik Catal a vrut să-și con
struiască un oraș, dar nu a 
prevăzut cum va circula prin 
el. Circulația se făcea pe aco
perișurile plate ale caselor pre
văzute cu orificii. Oamenii m- 
trau in casă pe o sciiră de lemn, 
fixată pe peretele de lingă 
cuptor.

Construcțiile dreptunghiulare 
se înălțau in formă de terasă 
pe pantele dealului. Camerele 
sau grupurile de camere erau 
despărțite prin niște curți, care 
serveau și pentru depozitarea 
gunoiului și pentru iluminatul 
interioarelor.

Orașul nu avea zid de apă
rare. Singura fortificație o re

prezenta o serie de case fără 
uși, amplasate la periferie, care 
erau escaladate de oameni cu 
ajutorul unei scări.

Judecind după o fresca re- 
prezentînd planul unui oraș a- 
semănător cu Biîyiik Catal, ar
heologul britanic a apreciat că 
este posibil ca orașul să fi fost 
realizat de un arhitect.

Casă orășenească
Locuințele din oraș erau si

tuate la parter, avînd o came
ră principală de 4X6 și înăl
țimea de 2,30 m. In mijlocul 
acestei incăperi, un dreptunghi 
de trestie sau, stuf servea drept 
masă. De-a lungul pereților se

aflau niște bănci, folosite ca 
scaune, și paturi pentru copii 
și soț. Soția dormea într-un 
pat mult mai mare, lingă va
tră, la picioarele scării. Pereții 
și podeaua erau vopsiți cu 
ghips colorat. In fiecare an se 
aplica un nou strat, ceea ce 
permite acum să se stabilească 
vîrsta locuinței sau a sanctua
rului. Numărul lor oscilează in
tre 30—50 și 100—120 og ani.

Principalele arme flftosite 
erau arcul și săgeata cu virf 
de rocă vulcanică, pumnalul 
sau cuțitul de vînătoare din cre
mene, lustruită pe o parte și 
tăiată pe cealaltă. Printre u- 
nelte s-au găsit numeroase ră- 
zuitoare pentru curățitul piei
lor, burghie, ace, pietre pentru

vatră, sape lustruite pentru să
pat pămintul, seceri cu mine
rul de lemn, rișnițe, piulițe, 
cuptoare pentru uscatul boabe
lor și coacerea piinii. S-au des
coperit și diferite vase pentru 
fiert terciul de ovăz, carnea, 
oasele, farfurii, linguri de lemn, 
ba chiar și furculițe. Unele o- 
biecte sint executate cu o iscu
sință uimitoare — vaze din 
piatră, cutii cu capac din lemn, 
inele, oglinzi din rocă vulcani
că șlefuită.

La Biiyiik Catal apar pri
mele veșminte cunoscute și de 
noi — cămașa și rochia, pre
cum și primele covoare pentru 
acoperit podeaua. Țesăturile 
erau executate din lină sau păr 
de capră. Pieile animalelor, în

deosebi de leopard, se legau 
în talie iar îmbrăcămintea băr
baților era prevăzută eu o coa
dă ciudată. Din piei se mai 
confecționau bonete și încăl
țăminte.

James Mellaart consideră că 
bărbații din Biiyiik Catal repre
zentau elementul dinamic, iar 
femeile — elementul static. 
Bărbații mergeau la vînătoare, 
construiau casele, se îndeletni
ceau cu diferite meșteșuguri și 
comerț, iar femeile lucrau o- 
goarele și țeseau.

Mellaart admite că întemeie
rea orașului corespunde unei 
necesități economice, că ea re
prezintă începuturile agricultu
rii colective. La Biiyiik Catal se 
cultiva ’ orz, trei soiuri de grîu, 
linte, mazăre, se obțineau u- 
leiuri. vegetale din ghindă, fis
tic și migdale. Prezența meri
lor, migdalelor și a hameiului 
este poate semnul primelor 
grădini de pomi fructiferi.

Frescele
Frescele datează de 6 tulii de 

ani. Cea mai mare dintre ele 
înfățișează un taur și are di
mensiunile de 3X1.80 m. Culo
rile predominante sint roșu roz. 
alb și negru. Ornamente'* 
principale rămîn totuși fiuur, 
le geometrice, al căror sens nu 
a fost încă descoperit. Majori
tatea frescelor reprezintă scene 
de vînătoare și ritualuri fune
rare. Un desen înfățișează un 
mormint din trestie și ierburi 
împletite cu cranii și schelete 
în partea superioară. De cele 
mai multe ori., oamenii sint re- 
prezentați cu bărbi lungi, pti- 
ternici și cu o expresie inteli
gentă a feței.

Și totuși, cum a dispărut 
Biiyiik Catal ? Să fi fost vorba 
de un atac inamic sau de o 
epidemie ? Să fi dispărut brusc 
sau lent ? Taina ultimei sale 
suflări nu a fost încă desco
perită.

(Din „Science et Vie")
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AV1NT PATRIOTIC

excursii

curg idei...
FOST LA FELȘI PESTE TOT A

primul 
Victoria

La Uricani. la Vulcan, la 
străzile

a orașului, un li- 
frunte ne spunea : 
odihnească aici, 
eforturile și prin

părea un. prichindel,
se uită la noi:

(Urmare din pag. 1)

interiorul complexului

RECUNOȘTINȚA comercial din Petrila.

turneul
engleză

-2.8—6,
Phillips

Germaniei, 
semifinalele 
Cupei „Da- 

partidă de 
vest-german

din izvorul energiei
complet valea seacă, nivelind locul pe unde cu servietele 
subțioară se vor Îndrepta la 15 septembrie spre 
apel de catalog al anului școlar. Sorin loniță,
Ledrer, losif Andraș, sint numai cițioa din cei care au 
venit aici nu pentru a privi verdele ademenitor al dealuri
lor, ci pentru a putea spune peste o lunii și jumătate: 
„Sintern minări de ceea ce am realizat. Constructorii, ne-au 
zidit o școală nouă, noi am ajuns primii la ea, prin efortul 
nostru".

METRI PĂȚEAȚI + KILOMETRI + TONE
In orașul eroilor mineri, am poposit pentru început la 

Comitetul orășenesc U.T.C. Tovarășul secretar Aurel Bîrlea 
ne-a prezentat, vădit emoționat, rezultatele frumoase ale 
tinerilor uteciști din oraș : „Numai iu această vară au fost 
amenajate prin muncă patriotică 1.5 km drumuri, zone verzi 
pe o suprafață ce depășește 5 000 de mp. Au fost colectate 
500 tone de fier vechi".

Am vizitat pe rinei locurile pe unde trecuseră „echipele 
elanului tineresc"! La baza de agrement 
năr, după ce-și șterse transpirația de pe 
„ Poate 
Atunci 
munca

La

Steagul roșu B
3
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miine părinții vor veni să se 
vor ști că eu le-am răsplătit 

pe care am depus-o în acest loc", 
stadion, un băiețaș, căci zău, 

trăgea de zor o glie. După ce încheie „lupta'
— Am pus glia asta unde a marcat odată nea Piu Crăi- 

niceanu, cind m-a adus tata prima oară la meci. Tare mult 
aș dori să-l mai văd jucînd la noi, sau cel puțin pe ai noș
tri în B. De aceea și trag tare. Pasiunea micului „sufletist" al 
Lupeniului. se alătură aici aceleia pe care au manifestat-o 
Lucian Severineanu. loan Gif Deac, Olga Fănic.ă. Ei, și 
colegii lor au trecut pe lingă poarta ștrandului pentru a 
înnoi stadionul, pentru a înfrumuseța orașuL

Dar vacanța mai durează. Și cei care se află in locali
tate, elevi mai mari sau mai mici, vor pleca după plante 
medicinale, după fier vechi, sticle și borcane. Izvorul ener
giei lor e nesecat. Curg fapte,

Petroșani, in noile cartiere 
pe st răzile orașului, am fost martorii,, puternicului senti
ment patriotic care stăpînește. tineretul zilelor noastre. Am 
urcat și. sus în „dealul institutului". Un grup de viitori 
ingineri mineri se „bateau" cu sălbăticia locurilor năpădite 
de buruieni și arbuști Acolo în mijlocul, miresmei brazilor 
se construiește un complex sportiv. Viitorii proprietari, 
darnici de a-l „bătători" cu crampoanele ghetelor cit 
curind, au rămas pentru două saptămini in localitate, 
descărcat tone de piatră- au curățat și defrișat sute 
metri pătrați de pădure. Și de abia după aceea gîndurile 
au zburat spre Costinești, Piriul Rece, casele părintești.

La Hațeg, la Sintămăria Orlea, la Bircea Mare. Pricaz 
și Orlîștie, pe șantierele județene ale muncii patriotice, 
elevi și studenți din municipiul nostru s-au alăturat cole
gilor din întreg ținutul Hunedoarei, muncind cu rimă la 
ștergerea urmelor lăsate de nebunia apelor. Eforturile depu
se de ei în această vară, întregesc cele ale întiieaului nostru 
)X)por în vasta acțiune de reconstrucție, a țării. Chemării 
partidului, inimile tinere ale Văii Jiului au răspuns prin 
mii de ore pe tărimul hărniciei, prin milioane de lei econo-

mai

„Am ajuns în stare de incon
știență pentru a șaptea oară 
pe masa de operalie a Spita
lului unificat Petroșani. Viata 
mea era’ pentru a șaptea oară 
In pericol. Nu mă gindeam că 
voi supraviețui. Dar. intervenția 
promptă, competentă și deose
bit de atentă a doctorului loan 
Samoilâ m-a salvat. Acestui 
medic ca și ajutoarelor sale 
Eva Suvaina, Olqa Andraș, Au- 
Rclia Mătăs.oiu, Tereza Naște aș

vrea să le aduc cuvintele mele 
de profundă recunoștință pentru 
•grija ce mî-au acordat-o, pen
tru atenția și devotamentul cu 
care veghează la căpătîiul bolna
vilor, rcdîndu-lc încrederea în 
viată".

.Aceste
cititoarea
adresăm
de reanimare
ficat Petroșani.

cuvinte ne-a rugat 
Elena Crișan să le 

personalului secției 
a Spitalului unt-

Vacanță 1970. Clasicei di
leme a vacanței — Ia munte 
sau la mare — vine să i se 
adauge, și în ultimii ani tot 
mai mult, și o a treia varian
tă — excursia peste hotare. 
Pentru a veni în sprijinul ce
lor ce optează pentru această 
atractivă variantă, m-am 
dresat tovarășului 
Toth, director general 
la Agenția centrală 
pentru turism intern, 
cele ce urmează, ne 
o parte din acțiunile pregă
tite de O.N.T. pentru actualul 
sezon estival.

Ca urmare a aranjamentelor 
încheiate cu partenerii de 
peste hotare, în acest an au 
fost programate un mare nu
măr de excursii internaționa
le, pe diferite itinerarii și 
categorii de servicii, în peste 
100 variante. In stabilirea 
lor, s-a ținut scama de pre
ferințele și sugestiile primite 
din partea turiștilor, care pot 
astfel beneficia de

o durată de la 1 la peste 
zile, cu programe de vizite 
muzee, expoziții, monumen- 
și locuri istorice etc. Prin 

conținutul lor, excursiile 
peste hotare oferă, pe lingă o 
odihnă plăcută, posibilitatea 
documentării culturale sau 
profesionale, cunoașterea noi-

realizări din țările vizita- 
La 
din
sau

cererea unor colccti- 
întreprinderi, institu- 
organizații, agențiile 
organizează excursii 
pe itinerariul și cil

a-
Ștefan 

adjunct 
O.N.T. 

care, în 
prezintă

lor
te.
ve
l’i
O.N.T.
speciale
programul dorit, ca excursii 
combinate prin U.R.S.S. și 
R. P. Polonă, în R. P. Ungară, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, in Bulgaria și R- S. F. 
Iugoslavia. De asemenea, ce-

poate beneficia în R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R. P. Polonă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. de servicii 
de cazare și ntasă, de diver
se categorii. In unele țări se 
pot obține și servicii parțiale. 
Ca o noutate se poate mențio
na faptul că în acest an cu 
firma Cedok din R. S. Ceho
slovacă s-a stabilit pentru 
turiștii individuali cu aiito-

scurtă 
Oficiul

Itinerarii turistice
ast- 
mo- 

si 
pri-

peste hotare

Mai repede, mai bine
și la un preț de cost redus!

(Urmare din pag. 1)

SPORT
V In semifinalele turneu

lui internațional de tenis de 
la Hilversum (Olanda), Tom 
Okker l-a învins cu 6- 
1—6, 3—6, 6—2 pe 
Moore (Australia).

9 Co.ntinuîndu-și 
în Iugoslavia, echipa 
de fotbal Norwich Cit.v a ju
cat cu formația Bor, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 
2—1.

® In localitatea indiană 
Poona a început meciul din
tre echipele de tenis ale In
diei și R. F. a 
eontind pentru 
interzonale ale 
vis". In prima 
simplu jucătorul
Wilhelm Bungert l-a învins 
cu Q—2, 7—5. 6—3 pe india
nul Jaideep Mukherjea.

tățenii români pot petrece 
concediul de odihnă in renu
mitele localități de pe litora
lul Mării Negre, la Soci 
Uniunea 
na în K.

finind 
tot mai 
automobilistic, pentru 
an Agenția centrală 
în colaborare cu Automobil 
Clubul Român, au pregătit și 
pun la dispoziția automobiliș- 
tilor diverse servicii. Indife
rent dacă turistul călătorește 
în grup sau individual, el

i’’.
Sovietică, și la Var- 
P. Bulgaria.
cont de dezvoltarea 
mare a turismului 

acest 
O.N.T.,

turisme, motociclete sau 
trenul, ca in baza unor 
menzi primite de la O.N.T., 
acestora să li se perfecfbze 
serviciile și programul turis- 

: tic la destinație, de prima a- 
genție a partenerului. In acest 
fel, turiștii au posibilitatea 
să-și organizeze șederea și iti
nerariul la fața tocului, în 
cadrul sumelor globale achi
tate în țară. In scopul alegerii 
itinerariului, cunoașterii tutu
ror amănuntelor în legătură 
cu călătoria dorită, turiștii 
automobiliști se pot adresa

cu
co-

din
de

o 
au 

sfîrșit 
cu

în local ită-

------------------ --------------- A 
agențiilor O.N.T. și filialelor 
A.C.R. județene.

Răspunzind solicitărilor u- 
nor categorii de turiști care 
preferă excursii de 
durată cu avionul,
Național de Turism organi
zează excursii de 4—5 zile 
la Moscova. Berlin, Praga, Ia 
care se adaugă excursii la 
Varșovia Sofia, Budapesta 
sau Belgrad. Turiștii au 
fel prilejul să cunoască 
numentele -din Tîrnovo 
Plevna, vestita clădire a
măriei d>n Praga. sau castelele 
din R. S. CehosI >vacă. Tîrgul 
de la Leipzig. Galeriile 
Dresda <au istoricul loc 
la Potsdam etc.

Trebuie să arătăm că 
dezvoltare tot mai largă 
căpătat excursiile de
de săplămină organizaie 
autocare'» O.N.T. 
țile apropiate din țările ve
cine Cetățenii români aflati 
la Mamaia. Eforie 
sau alt» stațiuni 
toral 'a odihnă 
cursiito interne 
Ia ex»*ur«ii rto 
zale în R P 
vizitarea unor 
biective t” 
Balcic. NistnuriJe de Aur 
alte localități așezate pe acest 
traseu.

Manea’ia 
de pe li- 
b'neă <'X- 
nartm’na 

nr."”’î- 
ru 
o- 

Varna, 
si

Pe 
pot 
n zi, 

Putoaria.
interesante 

st'r„ din

țianarca și îmbunătățirea func
ționării angrenajului de pro
ducție al șantierului T.C.M.M., 
au fost tratate in adunarea ge
nerală a reprezentanților sala- 
riaților acele probleme 
te care se referă Ia 
cu omul.

Nu o dată organele 
de partid, comuniștii șantieru
lui și oamenii muncii din ca
drul șantierului Valea Jiului 
al T.C.M.M. au recomandat, 
au analizat sau, respectiv, au 
discutat despre unele stări de 
lucruri care stinjeneau sau 
uneori chiar sufocau activitatea 
de producție. Astfel de proble
me nu se pot măsura nici in 
„inii lci“ nici în ..procente", dar 
ele atentează 'a unitatea colec
tivelor de muncă, slăbesc forța 
de mobilizare și puterea de 
acțiune.

„Munca cu omul — sublinia 
in adunarea salariațil >r șantie-

delica-
munca

1 o.-ale

rului T.C.M.M. tovarășul secre
tar Gheorghe Feier — nu este 
incă prea eficace la dumnea
voastră. Trebuie să avem mai 
multă răbdare cu unii oameni, 
să-i ascultăm cu atenție, să a- 
nalizăm și să chibzuim bine 
înainte de a lua o hotărire*.

Din abordarea deschisă a 
problemelor ridicate în aduna
rea generală a constructorilor 
T.C.M.M. din Valea Jiului, tl a 
angajamentele luate, în numele 
colectivelor din care fac par
te. de către fiecare 
inscriS
1 ațele

salariat 
la discuții, dm i ezul- 
meritorii obținute in 

acest an, se disting tot. mui 
pregnant trăsăturile caracteris
tice ale unul colectiv de con
structori închegat și matur, ho- 
tărît în a-.și îndeplini exemplar, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, sarcinile ce i-au fost 
încredințate de a construi re
pede, ieftin și bine investițiile 
miniere de suprafață, ale Văii 
Jiului.

Cupa Minerul" ia volei
Jucînd pe terenul T.A.P.L. din 

Petroșani, voleibaliștii din Lo- 
nea au obținut o nouă ’ 
rie în această ediție a < 
Specialista întrecerilor de 
gen, a dispus cu scorul 
3—0 de tinăra formație a 
părătorilor din Coroești.

Loncnii au manifestat multă 
siguranță în atac și o deoseb - 
lă promptitudine în efectuarea 
blocajului. Echipa învinsă, deși 
a beneficiat de apprtui fostu
lui component al Științei Pe
troșani, Mitrică, a manifestat o 
serie de slăbiciuni. Nervozita
tea preparatorilor și-a pus am
prenta asupra evoluției tehni
ce a echipei.

victo- 
cupci. 
acest 

de 
) pre-

Meciul deși a fost de un ni
vel tehnic modest a fost presă
rat cu cîteva faze spectaculoa
se create de Leac, Dima, Buc- 
șoiu (de la Parîngul), Dumi
trescu, Mitrică si Grecu (de la 
Preparatorul).

A arbitrat cu competentă 
I. Dorașa (Paroșeni).

In urma acestui joc, 
minerilor din Lonea a 
calificarea în ultima 
competiției alături de 
Paroșeni (învingătoare 
asupra Jiului 
se va disputa 
gust, la ora 9, 
din Petroșani.

, echipa 
obținui 
fază a 
Energia 

cu 3--0 
FinalaPetrila).

duminică 2 au- 
pe același lereti

Aurel SLABII

Industria lemnului
(Urmare din pag U

an, este mai mare cu 39 la sută 
fală de 1965. In perioada 1966— 
1970, prin măsurile luate în În
tregul proces de exploatare și 
prelucrare 
produselor 
metru cub 
crescut cu 
satnblul 
înregistrează o ridicare 
nuă a eficienței economice, 
urmare a conjugării etortufț 
pentru creșterea productivității 
muncii, reducerii cheltuia 
materiale .și sporirii pon< 
produselor cu o valoare ridica
tă. Față de 1965, volumul bene
ficiilor pe întreaga ramură a 
industriei lemnului a sporit cu 
46 la sută.

In comparație cu anul 1965. 
în 1970 creșterea exportului de 
produse lemnoase se cifrează to 
peste 20 la sută. Acest lucru 
este posibil datorită măsurilor 
tehn i cn-or s a n! zat or i ce pen tru

a lemnului, valoarea 
obținute dintr-un 
inasă lemnoasă a 
30. la sută. Pe an- 

industriei lemnului .-.e 
conti- 

ra 
ilor

dor 
lorii'

specializarea unor unități în 
producția de export, precum și 
prin participarea fiecărei fa
brici la realizarea unor produ
se destinate pielii externe, tn 
prezent industria lemnului li
vrează mobilă, plăci de ienin, 
placaj, binale, instrumente mu
zicale și articole de sport, celu-. 
loză si hîrtie, precum 
sortimente în peste 60 
din toate continentele 
In cincinalul viitor, 25 
din întreaga producție 
va fi destinată exportului

Succesele de pină acum, ca șl 
perspectivele ce se conturează 
în viitorul cincinal pentru 
dustria lemnului, celulozei 
bîrtiei sînt rodul politicii 
secvențe a Partidului Comunist 
Român de industrializare s»- 
cialistă a țării. Ca ramură a e- 
conomiei naționale care dispu
ne de bogate resurse de mate
rii prime, industria lemnului se 
va dezvolta în ritm susținut.

și alte 
de țări 

lumii, 
la sulă 

mar!4

in
și 

con
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a ay

9,00

10,00
11,15

12,00
12.30

13,15

14,45
15,30
17,40

19,40
20.15
22,00
22,10

23,60

INIȚIATIVA...
In urmă cu cilevct luni, cu prilejul zugrăvirii lațadelor 

clădirilor de pe strada , principală a orașului Petroșani, au 
fost demontate cutiile poștale pentru ușurarea muncii lucră
torilor de la l.G.L. Că , au fost demontate pentru ușurarea 
muncii oamenilor nu este rău. Rău este că ele nu au mai 
fost puse la loc. Vrea cineva să ia inițiativa repunerii in 
funcțiune a cutiilor poștale de pe strada Republicii din Pe
troșani ? Să ni se spună să știm cind să mai scriem și noi 
acasă.

ZZZZZ/ZZZZZZZZ/Z/Z/Z///ZZZ/Z//ZZZZ/Z///ZZ/ZZ/ZZZ///Z/ZZZZ/ZZ/ZZZZ/Z//ZZZZ/Z/Z//ZZZZZZ
I

NOTĂ Așteptare prelungită în favoarea
De peste patru luni de zile, 

în curtea Fabricii de stîlpi hi- 
nu a mai 
sau echi

pă de la I.C.M. pentru a ridics 
metalul vechi adunat aici. Iar 

secțiile

draulici din Vulcan 
pătruns vreo mașină

metalul vechi adunat 
‘ în acest răstimp, din

-- ÎNSEMNĂRILE UNUI ZIARIST AMERICAN (VIII)

fabricii au rezultat însemnate 
cantităti de deșeuri metalice : 
circa 50—60 tone șpan a fost 
depozitat pe spațiul din curie 
rezervat fierului vechi. Și can
titatea -de șpan crește în con
tinuu producînd neajunsuri fa
bricii : mormanul de șpan se 
înaltă necontenit luînd înfățișa
rea unui munte, se întinde con
tinuu acaparînd și îngusțlnd

spațiul util (1/2 din supratoțțL_ 
e deja acoperită) al incintei, 
îngreunînd tot mai mult accesul 
,și transportul, afectînd aspec
tul exterior al fabricii. Prin ac
țiuni patriotice cu tinerii, fa
brica a pregătit metalul pentru 
încărcare la locul stabilit 
comun acord cu I.C-M.-ul.

Cei de la fabrică au solicitat 
de mai multe ori întreprinde-

de

<
A

1

cele din urmă s-a in- 
Anh 13a și am putut afla 
am scăpat. Schițând cu 

un băț in noroi, ne-a ară
tat unde stătuse ascuns, în 
colibă. A marcat cu un cerc 
locul in care unul din cele 
cinci elicoptere, la numai 50 
de iar zi, se Iii sa în jos in 
căutarea unu’ ••'»)'<<■•> ?, El a 
arătat apoi cum s-a dus în 
ocol, pină la un punct de 
partea opusă a zonei atacate 
și a tras trei focuri în unul 
din elicoptere pentru a abate 
atenția de la locul în care 
ne aflam noi. Este foarte po
sibil că numai în felul aces
ta am putut scăpa cu viată...

Raidul a creat o apropiere 
între noi toți. După ce eli
copterele s-au îndepărtat, 
ne am întors la coliba noas
tră. In timp ce beau cite un 
ceai. Anh Ba ne-a spus: 
..Cel mai rău lucru pe care 
il puteați face 
fugiți și să vă 
ricanilor. Dacă 
plat asta, ar fi

. împușc Dar, orice s-ar fi in-

tuuplat, tot nu trăgeam in 
voi, pentru că știu că nici 
voi nu ați face. asta. V-arn 
observat ate.M. Știu că sîn- 
teți oameni buni".

Dudman descrie, în con
tinuare, diferite episoade din 
captivitate, care oglindesc pe 
de o parte spiritul de ome
nie in care au fost tratați 
prizonierii, pe de altă parte 
abnegația și hotărîrea ne
clintită cu care forțele de re
zistență populară din Cam
bodgia luptă pentru respin
gerea agresiunii america no- 
sud-vietnameze.

După punerea lor în liber
tate, Dudman iși. încheie în
semnările cu următoarele 
concluzii'.

„Consider 
să fac ceea 
face rareori
cfteva păreri personale..

Cele ce am văzut și am 
auzit în aproape șase săptă- 
mini de captivitate m-au con
vins că politica 
ajută

de datoria mea 
ce un reporter 

— să-mi exprim

or fi fost mi 
arătați ame- 

s-ar fi intim- 
trebuit să vă americană

la crearea condițiilor

unui „război popular", o lup
tă îndirjită și prelungită, du
să de un front hotărit de 
partizani, cu un puternic 
sprijin al populației...

Invazia americano-sua-viet- 
nameză nu a reușit. In 
schimb, a provocat ura anti- 
americană și a întărit sim
patia față de Vietnamul de 
Nord și de Victcong (F.N.E.l...

Privită clin Cambodgia, in
tervenția S.U.A. apare ca 
cea mai recentă dintr-o se
rie de acțiuni dezastruoase, 
care au angajat Statele Unite 
în conflictul din Indochina 
mai mult ca niciodată, în- 
cepind din 1954. Eu unul nu 
am întrevăzut nici o perspec
tivă rezonabilă a unei reu
șite..

După trei saptămini de la 
pătrunderea trupelor ameri
cane și sud-vietnameze în 
Cambodgia, a apărut evident 
că rezultatele vor fi diame
tral opuse celor urmărite".

(Sfîrșit)

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
îr> fiecare sew* la ora 17 
(3-5 auqust) ; Republica : 
Don Juan fără voie (3—5 
auqust); LONEA — Minerul : 
Anchetatorul din umbră 
(3—5 auqust) .; VULCAN : 
Noaptea qeneralilor, seriile 
I și II (3-5 august); LUPENI 

— Cultural : Picioare lunqi, 
deqete lunqi (1—5 auqust) ; 
Muncitoresc : La nord prin 
nord-vest (4-5 auqust) ; 
BĂRBĂTENI : Bună ziua, 
contesă (4-5 auqust) ;
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• •• ruginei
colectare a 
să ridice

metalelor 
șpănul, insei 
stă și rugi- 
e așteptat 
la oțelăriile 
Reșița.

rea de
Livezeni 
în zadar. Și șpanul 
nește. Și e păcat : 
ca „plinea caldă" 
de la Hunedoara și

Se aude la I.C.M. ? Dacă da, 
atunci acționați. Schimbați ne- 
întîrz.iat destinul acestui valo
ros deșeu metalic ; de la rugină 
la oțel nou 1

I. B.

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Revista literară ra
dio; 10.10 Curs de limba engle
ză; 10.30 Opera „Pelleas și Me- 
lisande" de Debussy; 11,05 Ra- 
dio-Prichindel; 11,15 Suită din 
muzica baletului „Priculiciul" 
de Zeno Vancea; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12.15 Cintă Angela Zi- 
lia; 12,25 Știința la zi; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană: 13,22 Melodii de Gri- 
gore Florian; 13,35 Cîntece 
populare interpretate de tineri 
soliști; 14,05 File de poveste; 
14,30 Te apăr, te laud, te cînt 
— emisiune muzicală pentru 
ostași;. 15,00 Muzică ușoară; 
15,12 Compozitorul săptămînii; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Neste
mate folclorice; 16,30 Revista e-

Do-

Pa- 
mu-

Deschiderea emisiunii. 
Vara copiilor.
Viața satului;
In reluare, la cererea te
lespectatorilor : Recital 
Harry Belafonte. Micro- 
recitai Luminița 
brescu.
De strajă patriei;
Concert simfonic, 
gini cunoscute din
zică Iui W. Mozart 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Tele-Vacanța. 
Duminică sportivă.
Atletism : „Cupa Euro
pei" — semifinale.
Telejurnalul de seară. 
Film artistic : Heidi". 
Jocuri marinărești.
Invitații noștri. Mihaela 
Mihai; NinaPizell (Sue
dia); Aii Primera (Vene
zuela).
Telejurnalul de noapte.

cononiică; 16,45 Freamăt de co
dru — album de inadrigalv; 
li,05 Antena tineretului; 17,30 
Soliști de muzică populară; 17,50 
Poșta radio; 18,00 Muzică ușoa
ră; 111,10 Prezent și viitor in 
știința agricolă; 18,30 Melodji 
de pretutindeni; 19,00 Gazeta 
radio; 19,20 Muzică ușoară; 
19,35 La izvoarele Mioriței — 
folclor muzical; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 Muzică ușoară 
interpretată de Margareta Pis- 
laru; 20,20 Argheziană: 20,25 
Solista serii : Lili Ivanova; 20,45 
Teatru radiofonic; 21,45 Cintă 
Manolo Escobar; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Refre
ne dc altă dată — muzică ușoa
ră; 23,00 Revista șlagărelor; 
0,03—5.00 Estrada nocturnă.

Mica
publicitate
ViND mobilă 

casnice, Petroșani 
nr. 2 sc. VII ap.

V1ND 
Obiectiv 
țională, 
ap. 14.

Q

aparat 
Helios,
Lupeni,

foto Zenit-E 
stare excep- 
blocul D-2,

Liceul industrial
minier

Petroșani
ANOAJEAZA

practicii in 
specialita-

»
cu norma

începind cu data de 15 septembrie,

• U i maistru miner pentru îndrumarea 
atelierul de duîgherie a elevilor de anul H, 
tea „exploatări miniere" — cu jumătate normă

• Doi rrciștri electromecanici mineri —
întreagă — pentru îndrumarea instruirii practice a elevi
lor drn aiw' IV, în atelierul de mașini și utilaj minier ;

• Un inginer în specialitatea „exploatări miniere" 
— cu norma întreagă ;

• Un inginer în specialitatea „electromecanică mi
nieră" — cu norma întreagă ;

Informații in legătura cu condițiile de angajare și 
salarizare se pot obține de la secretariatul liceului (zilnic 
între »rele 8—15), cu sediul în Petroșani, strada M. Emi- 
nescu nr. 17.



4 Steagul roșu DUMINICA 2 AUGUST 1970
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e-

smite: In după-amiaza zilei de 
1 august, premierul Consiliului' 
de Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit delegația mili
tară română condusă de gene- 
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate.

Din partea chineză au fost 
prezenți Huan Iun-șen, șef al 
Marelui Stat Major, Siao Cin- 
kuan, adjunct al ministrului 
apărării și comandant al for
țelor maritime militare, Ciao 
Kuan-hua, ministru adjunct al 
afacerilor externe, Li Cian, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, și alte persoane ofici
ale. A fost de față, Aurel Du
ma. ambasadorul Republicii So
cialiste România în R.P. Chi
neză.

întrevederea s-a desfășurat

O
PEKIN 1 (Agerpres). — Gti 

ocazia celei de-a 43-a aniver
sare a creării Armatei populare 
chineze de eliberare, Ministe
rul Apărării Naționale a ofe
rit o recepție în seara zilei de 
1 august. Au participat Ciu 
En-lai, Cen Bo-da, Kan Șen și 
alți conducători de partid și 
de stat, comandanți și ostași 
ai armatei populare de elibe
rare. Au fost prezente, de 
menea, delegația militară 
mână și delegația militară 
reeană. Au participat șefi 
misiunilor diplomatice și
șați militari acreditați în capi
tala chineză. Despre importanța 
evenimentului a vorbit Huan 
Iun-șen, șeful Marelui Stat Ma
jor.

ase- 
ro- 
co- 

ai 
ita-

Continuarea convorbirilor
sovieto-vest-germane

MOSCOVA 1. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță transmite: Ministrul aface
rilor externe al Uniunii Sovie
tice, Andrei Gromîko,- și mi
nistrul afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel, au continuat sîmbătîi 
convorbirile în probleme care

interesează cele două părți, s-a 
anunțat oficial la Moscova.

Purtătorul de cuvînt vest- 
german, Rudiger von Wechmar, 
a anunțat sîmbătă într-o confe
rință de presă realizarea unui 
„acord în privința 
ale preambul ului" 
negociat.

unor articole 
documentului

Drepturi egale în O. N. II.
pentru R.D.G.

delega-
R. D. 
Georg 
al a-

BERLIN 1 (Agerpres). — A- 
genția ADN anunță că 
ția guvernamentală a 
Germane, condusă de 
Stibi, ministru adjunct
facerilor externe, s-a înapoiat 
de la Geneva, unde a avut 
convorbiri cu delegațiile la con
ferința Comitetului pentru de
zarmare „pentru a face cunos
cut punctul de vedere al R.D.G. 
în problemele care se află în 
prezent în centrul activității 
comitetului". Georg Stibi a spus

că delegațiilor le-a fost remisă 
declarația guvernului R.D.G. în 
care se relevă dorința de a 
sprijini toate propunerile și 
măsurile de natură să apropie 
realizarea obiectivului unei de
zarmări generale și totale.

In cursul convorbirilor pur
tate cu numeroase delegații, a 
menționat Stibi, am găsit. înțe
legere față de cererea R.D.G. 
do a i se acorda statutul 
membru cu drepturi egale 
O.N.U. și organizațiile sale.

de 
în

RABAT 1 (Agerpres). — Referindu-se la evoluția situa
ției din Orientul Apropiat, regele Marocului, Hassan al II- 
lea, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „între 
poziția Republicii Arabe Unite față de planul Rogers și 
drepturile palestinienilor nu există nici o contradicție. „Se 
poate accepta un plan de pace negociată continuindu-se, în 
același timp, apărarea dreptului palestinienilor la o viață 
demnă și liberă", a subliniat suveranul marocan.

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Președintele Mixon

salută poziția
Israelului, Iordaniei și R.A.U.

SAN CLEMENTE 1 
preș). — Președintele ! 
Unite, Richard Nixon, a 
vineri o întrevedere cu secre
tarul de stat, William Rogers, 
consacrată examinării evoluției 
evenimentelor din Orientul A- 
propiat.

La sfîrșitul întrevederii pre
ședintele Nixon a dat publicită
ții o declarație prin care salu
tă poziția adoptată de Israel, 
Iordania și R.A.U. Precizînd că 
„acceptarea propunerilor SU.A. 
de către principalele guverne 
interesate, oricît de importantă 
ar fi, constituie doar un prim 
pas", în declarație se sublinia
ză că va fi nevoie de modera-

(Agcr- 
Statelor 

i avut

tie, flexibilitate, 
pentru a se putea 
progres în direcția 
juste și de durată

In legătură cu 
practice de abordare a negocieri
lor, declarația exprimă convinge
rea guvernului S.U.A. că „în vii
tor eforturile trebuie să fie con
cepute asupra părților direct in- 
interesate, sub egida ambasado
rului Jarring". Acestui scop 
urma să-i fie subordonate 
coordonate eforturile depuse 
reprezentanții permanent! 
O.N.U. ai celor patru mari pu
teri.

bunăvoință, 
realiza un 
unei păci 
între părți, 
modalitățile

ar
șl 

de 
li
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CUBA

Primirea tovarășului Bujor Almășan 
de către Osvaldo Dorticos

HAVANA 1 — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : Osvaldo Dorticos, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Republicii Cuba, a primit 
vineri la Palatul Revoluției din 
Havana, delegația română, con
dusă de Bujor Almășan, mem- 

1 bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
care a participat la sărbătorirea 
Zilei insurecției cubaneze. Cu 
acest prilej, conducătorul dele-

gației 
salut 
Nicolae Ceaușescu. 
s-a desfășurat într-o 
cordială.

Delegația română a 
mită, de asemenea, la 
C.C. al P.C. din Cuba de S‘- 
cundino Guerra, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba, șeful secției 
organizatorice a C.C. și de Ra
fael Polanc, adjunct al șefului 
secției relații externe a C.C. al 
P.C. din Cuba.

române a transmis un 
din partea tovarășului 

Primirea 
atmosferă

fost pri- 
sediul

- Co- 
Vasile 
oficial 
decre-

Ciocnirile din
BELFAST 1 (Agerpres). — 

Măsurile adoptate săptămina 
trecută de autoritățile Irlandei 
de Nord, printre care și inter
zicerea tuturor demonstrațiilor, 
nu se dovedesc a fi suficiente 
pentru menținerea liniște! în 
Ulster. După incidentele de vi
neri noaptea, noi ciocniri au 
fost semnalate sîmbătă dimi
neața între manifestanții cato
lici din unele cartiere ale Bel- 
fastului și trupele britanice 
dizlocate în Irlanda de Nord în 
vederea menținerii ordinii. U- 
nîtățile militare engleze au fo-

Italia

continuă
losit din ndu împotriva demon
stranților gaze lacrimogene, fur
tunuri cu apă și chiar arme de 
foc. Unul dintre cele mai calde 
punote ale luptei a fost Crum- 
lin Road, strada care separă 
cartierul catolic de cel protes- 

Primind ordine în acest 
de la superiorii lor, sol- 
britanici au deschis de 

multe or! focul împotriva

tant. 
sens 
dații 
mai 
demonstranților. Numeroase per
soane. printre care și șase sol
dați, au fost rănite. Au fost o- 
perate noi arestări.

A doua rundă a consultărilor

important produs de ex-

pentru formarea guvernului
ROMA 1. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : După pauza intervenită 
vineri în desfășurarea tratati
velor în vederea rezolvării cri
zei de guvern, au fost reluate 
intens consultările premierului 
desemnat, Emilio. Colombo, cu 
delegațiile partidelor de centru- 
stînga.

Intîlnirca sa de sîmbătă di
mineața cu delegația Partidului 
socialist a durat peste trei ore

și jumătate. Informațiile dispo
nibile pînă în prezent atestă că 
au fost analizate amănunțit 
problemele pe care ar trebui 
să le înfrunte, imediat după 
formarea sa, noul guvern și că 
au fost evidențiate cu acest 
prilej ample posibilități de 
realizare a unui acord. După- 
amiază, Colombo a întîlnit de
legația Partidului republican, 
formațiune, de asemenea, dis
pusă să participe la un nou ca
binet cvadripartit de centru- 
stînga. „Cînd se va realiza a- 
cordul între democrat-creștini, 
socialiști și socialiști unitari a- 
supra problemelor politice ge
nerale — a declarat ziariștilor 
secretarul general al Partidu
lui republican, Ugo la Malfa — 
atunci ne vom exprima părerea 
asupra politicii economice și fi
nanciare a noului guvern". Pre
mierul desemnat a primit apoi 
sîmbătă seara, delegația Parti
dului socialist unitar.

• Filmul american „Nu-i 
așa că ei au împușcat caii ?" 
al regizorului Sydney Pollack 
a obținut premiu] juriului Fes
tivalului națiunilor de la Taor
mina (Sicilia). Rolurile princi
pale în film sînt interpretate 
de Jane Fonda și Michel Sar- 
razin. Premiul pentru cea mai 
bună interpretare feminină a 
fost decernat actriței Suzanne 
Flon, protagonista filmului 
„Therese" de Geragd Vergez.

L

CUBA : In aceste zile se încheie în Cuba recoltarea cafelei, 
port al țării.

In foto : Cafeaua gata recoltată in saci.

• Interdicțiile privind orga
nizarea adunărilor și întruniri
lor publice în insula Mauriciu, 
care ar fi trebuit să fie ridi
cate . la 31 iulie, au fost pre
lungite cu încă trei luni, infor
mează agenția France 
Aceste restricții au fost 
la 30 aprilie a. c. ca 
a valului' de dezordini 
avut loc la acea dată, 
mentul de față situația 
insulă este calmă.

Presse. 
impuse 
urmare 

ce au 
In me

dia

Pentru promovarea destinderii 
în Europa

HELSINKI 1 (Agerpres). — In 
cadrul unei cuvîntări radiotele
vizate, președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, s-a declarat 
favorabil convorbirilor în curs 
de desfășurare în mai multe ca
pitale în vederea promovării 
destinderii în Europa și lichi
dării consecințelor „războiului 
rece". In acest sens, el a subli
niat caracterul pozitiv al efor-

turilor întreprinse de numeroa
se guverne europene pentru 
convocarea unei conferințe pri
vind securitatea pe continentul 
european, precum și al trata
tivelor sovieto-vest-germane și 
polono-vest-germane. Referind u- 
se la acestea din urmă, el a 
opinat că, deși nu trebuie aștep
tate rezultate imediate, princi
palul este că aceste contacte 
sînt stabilite.

RIO DE JANEIRO I 
respondents Agerpres 
Oros, transmite: Ziarul 
„El Peruano" a publicat 
tul guvernului Perului privind
reforma industrială, intrată in 
vigoare la dala publicării (30 
iulie). Conform textului acestei 
legi, statul își rezervă proprie
tatea exclusivă asupra ramuri
lor industriale de bază — si
derurgia. metalurgia neferoasă, 
industria chimică și petrochi
mică, industria de mașini și e- 
chipament. de îngrășăminte, ci
ment, hîrtie, mijloace de tran
sport. Firmele particulare care 
operează în aceste ramuri sînt 
obligate să semneze un contract 
cu statul pentru a fixa condi
țiile și termenele în care vor 
preda proprietatea în schimbul 
unui preț de răscumpărare „sta
bilit pe baze echitabile". De
cretul precizează, de asemenea, 
ramurile „de prioritate secun
dară" (alimentație, îmbrăcămin
te, locuințe, educație etc.), pre
cum și cele de „prioritate ter
țiară". Firmele străine ulterior 
înființale vor fi abligate ca în

prealabil să semneze un con
tract cu statul pentru a deter
mina perioada de recuperare a 
capitalurilor și pentru a stabili 
cantitatea beneficiilor la un ni
vel „rezonabil". La sfîrșitul «- 
cestei perioade, firmele nu vor 
putea deține mai mult decît o 
treime din întregul capital. Fir
mele cu capital mixt în care ca
pitalul străin nu va putea depăși 
75%. dispun de asemenea da 
un termen de șase luni pentru 
a încheia cu stalul un anga
jament privind ridicarea parti
cipării capitalului național Ia 
cel puțin 50 la sulă la sfirșitul 
unei perioade ce va fi specifi
cata în contract. A fost creat 
..Institutul de cercetări tehnolo
gice" menit să fixeze norme 
tehnice, pentru activitatea in
dustrială. Toate întreprinderile 
industriale vor fi supuse semes
trial unei analize pentru a de
termina „eforturile și dinamis
mul" lor. Analiza va avea în 
vedere în primul rînd criteriul 
gradului de naționalizare, apoi 
capacitatea de a răspunde pro
blemelor sociale.

Muncitorii agricoli californieni 
au obfinuf satisfacerea 

revendicărilor lor
WASHINGTON 1 — Cores

pondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite: Du
pă cinci ani de greve, demon
strații, mitinguri de protest șl 
acțiuni 
mii ( 
din i 
Californiei 
facerea revendicărilor lor de 
către patronat. In noul con
tract colectiv, încheiat pe o 
perioadă de trei ani este re
cunoscut dreptul muncitorilor a- 
gricoli de a se organiza în 
sindicate, dreptul la pensie, la 
concediu plătit, la ziua de mun
că de opt ore etc.

Presa americană subliniază 
că aceasta este prima victorie 
de asemenea proporții a mun
citorilor agricoli în confrunta
rea cu 
treaga 
muncă 
S.U.^. ___ ___  ___ ______
lectiy de muncă, patronatul a re- 
.cijnpScut comitetul unit de or
ganizare al muncitorilor agri
coli (U.F.W.O.C.), care grupează 

di- _ l„r ce
fermele viticole cîlt-

i de boicot, sute .de 
de muncitori agricoli 
regiunile viticole ale 

au obținut satis-

marii fermieri din 
istorie a conflictelor 
din regiunile rurale 
Prin acest contract

în
de 

ale 
co-

65 ia silă din totalul celor 
trudesc la 
fornien e.

Mișcarea 
cunoașterii drepturilor legitime 
ale muncitorilor agricoli a în
ceput în 1965 în zona viticolă 
„San Joaquin", situată la 220 
km nord-est de Los Angeles, 
prin greve de scurtă durată. Ca 
urmare a opoziției patronatului 
față de cererile muncitorilor,

pentru obținerea re-

♦ Premierul Cabinetului de 
Miniștri ai R.P.D. 
Kim Ir Sen, a primit 
Republicii Populare 
condusă de Auxence 
ministru] afacerilor 
cu oare a avut o 
prietenească — r 
ția Centrală Telegrafică 
eană.

Coreene, 
delegația 

Congo, 
Ikonga, 

externe,
convorbire 

anunță Agen-
Corc-

INCIDENTE RASIALE
LA HARTFORD

Sarcinile stațiilor 
orbitale văzute de

Maladiile cardiace

cosmonautul Beregovoi
mai periculoase 
decît cancerul

sindicatul lor, care era conside
rat ilegal, a inițiat o acțiune 
vastă de boicotare a strugurilor 
californieni. Zeci de mii de 
muncitori au fost trimiși spre 
toate colțurile' Statelor Unile șl, 
împreună cu unele organizații 
sindicale locale ale muncitori
lor din industrie au început o 
campanie susținută de încura
jare a boicotului.

„Acest boicot, spunea John 
Giumarra, un purtător de cu
vînt al patronatului, a afectat 
serios desfacerile. Îngrijorarea 
noastră s-a amplificat datorită 
faptului că boicotul amenință 
cu falimentul multe forme".

SAIGON 1 (Agerpres). — In 
cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au declan
șat opt bombardamente cu ra
chete și morticre asupra unor 
poziții fortificate deținute de 
trupele americano-saigoneze in 
zona Platourilor înalte și în 
alte regiuni sud-vietnameze. 
Ciocniri violente între detașa
mentele patrioților și unități 
inamice au fost semnalate in 
partea septentrională a Viet
namului de sud, in apropiere 
de Pleiku.

♦ Mișcarea populară pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a 
dat publicității în capitala al
geriană un comunicat în care 
denunță noile acțiuni comise 
de forțele colonialiste portughe
ze pe teritoriu] angolez. Ince- 
pînd de la 1 mai — precizează 
comunicatul — avioane portu
gheze au efectuat în repetate 
rînduri raiduri în zonele eli
berate din Angola. lansînd 
mari cantități de substanțe to
xice, cu scopul de a distruge 
culturile agricole.

M.P.L.A. condamnă aceste 
acțiuni, arătînd că ele au pro
vocat numeroase victime în rîn
dul populației civile.

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Incidentele rasiale din o- 
rașul Hartford (Connecticut) 
continuă cu intensitate de 
peste patru zile. In cursul 
nopții de vineri și sîmbătă di
mineața, în cartierul popu
lației de culoare s-au înre
gistrat ciocniri violente în
tre grupurile de negri și por
toricani, pe de-o parte, și po
liție, pe de altă parte. Vineri 
seara, 
soane 
Poliția 
de cu 
tru a 
demonstranți,

au fost rănite 6 per
și arestate alte 125. 
a făcut uz de grena- 

gaze lacrimogene pen- 
împrăștia grupurile de 

iar autoritățile

municipale au decretat sta
rea de urgență pe o perioadă 
nelimitată, impunînd: restric
ții de circulație pe timpul 
nopții. Această măsură a pro
vocat 
telor, 
neri 
iar 8

Din 
tori < 
45 000 sînt negri 
sînt portoricani. Incidentele au 
izbucnit marți noaptea, cînd 
un polițist a tras asupra u- 
nui șofer de culoare care 
era bănuit că furase o ma
șină.

t recrudescenta inciden- 
, în cursul nopții 

a fost ucis 
persoane au

1 cei 155 000 
ai orașului

un 
fost 
de

de vi- 
tînăr, 

rănile, 
locui-

Hartford 
iar 15 000

Bombardierele americane de 
tip „B-52" — relatează pe de 
altă parte, corespondenții agen
țiilor de presă — au efectuat 
vineri noaptea raiduri în pro
vinciile Tay Ninh și Long 
Khanh, la 90 kilometri nord- 
vest și respectiv la 70 kilome
tri nord-est de Saigon.

★

PNOM PENII 1 (Agerpres). 
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia continuă 
atacurile asupra pozițiilor de
ținute de trupele administra
ției Lon Noi, atît în împreju
rimile capitalei khmere, cit și 
în alto regiuni cambodgiene. 
„Punctele cele mai fierbinți" se 
află în momentul de față în 
zona cuprinsă între 55 kilo
metri nord-vest și 80 kilometri 
nord-est de Pnom Penh — re-

A

încălzirea
social

latează corespondenții agenții- x 
lor de presă. Tabăra militar? le 
la Romeas și instalațiile de ca
re trupele regimului Lon Noi 
dispun în localitatea Skuon, 
situată la 65 kilometri de apt- 
tala cambodgiană, au fost supu
se în ultimele 24 de ore unor 
violente atacuri.

Totodată, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, forțele de 
rezistentă populară an atacat 
fortificațiile deținute de efec
tivele militare inamice în ora
șul Kompong Thom. Ultimele 
telegrame anunță că luptele se 
desfășoară pe străzile orașului, 
deși la apărarea acestuia parti
cipă și trupele saigoneze.

Din cauza luptelor ce au loa 
în sectorul Srckhlong. circulația 
pe șoseaua ce face legătura 
între Pnom Penh și principalul 
port petrolier al tării, Kompong 
Som, a fost din nou blocată.

climatului

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Una din sar
cinile principale in construirea stațiilor or
bitale este de a se crea condiții pentru ca 
omul să-și poată desfășura activitatea în mod 
normal un timp îndelungat atît in Cosmos, 
cit și după înapoierea lui pe Pămint, a de
clarat cosmonautul sovietic Ghcorghi Bere
govoi în cursul unei întîlniri pe care a a- 
vut-o vineri cu ziariști vest-germani, sosiți 
la Moscova cu prilejul convorbirilor dintfe 
miniștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. și 
R.FG. In Uniunea Sovietică, a precizat Be
regovoi. proiectarea și construirea unor astfel 
de stații orbitale sînt orientate spre o cit 
mai bună cunoaștere a spațiului circumteres- 
tru și, în special, .spre studierea cit mai 
completă a influenței activității solare asupra 
vremii și recoltei.

Cosmonautul Beregovoi, care a fost oas
pete al astronauților americani, a făcut ob
servația că „nu a descoperit deosebiri izbi
toare intre navele cosmice sovietice și cele 
americane". Unele probleme tehnice au fost 
mm bine soluționate de inginerii și savanții 
sovietici, altele de cei americani. Cu acest 
prilej, cosmonautul a precizat^că navele cos
mice sovietice, construite pentru a ateriza 
pe uscat, pot fi adaptate pentru o eventuală 
a ■ ierizare.

GENEVA 1. — Corespondentul Agerpres, 
Horia Liman, transmite: Maladiile cardiace, 
considerate adesea ca fiind mai puțin pericu
loase decît cancerul, constituie cauza a peste 
jumătate din decesele înregistrate în țările 
dezvoltate, relevă ultimul număr al săptă
mânalului Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), „Sânte du Monde". Publicația a- 
rată cu mortalitatea atribuită bolilor de ini
ma a înregistrat creșteri îngrijorătoare, mai 
ales în rîndul persoanelor a căror vîrsiă 
variază între 40 și 55 de ani. Faptul cel mai 
alarmant îl constituie creșterea numărului 
de decese cauzate de aceste maladii. Intr-o 
perioadă de numai 12 ani (1955—1967) numă
rul deceselor provocate de maladiile cardiace 
a crescut cu 41 la sută in Finlanda, cu 38 
la sută în Franța și 53 la sută în Olanda.

Decesele datorate arterio-sclerozei coronare 
și. miocarditei degenerative sînt de 3—4 ori 
mai frecvente la bărbați decit la femei. In 
schimb, s-a constatat reducerea mortalității 
provocate de maladiile cerebro-vasculare 
(apoplexii), fapt explicat în parte, printr-tm 
mai bun control al hipertensiunii.

• Un puternic cutremur de 
pămint, cu o intensitate de 
7,5—8 grade pe scara Richter, 
a fost înregistrat în Peru. Se
ismul a fost, de asemenea, re
simțit într-o regiune situată ia 
frontiera dintre Peru, Columbia 
și Ecuador, unde s-a stabilit și 
epicentrul acestuia.

Pentru moment nu s-a pu
tut stabili existența unor pa
gube materiale sau victime o- 
menești. întrucît regiunea unde 
s-a produs este aproape î.n în
tregime acoperită de păduri, 
unde accesul este foarte greu.

• Președintele Kenyei, Jomo 
Kenyatta, a semnat un decret 
prin care sînt puși în libertate 
12 membri ai Partidului de o- 
poziție „Uniunea Poporului Ke
nyan" (K.P.U.), partid interzis 
în octombrie 1969. Dintre per
sonalitățile politice eliberate se 
numără vicepreședintele parti
dului, Joseph Mwasia Nthula. 
precum și cinci foști deputați. 
Președintele Uniunii Poporului 
Kenyan, Oginga Odinga, cond- 
huă să se afle în închisoare.

♦ Inundațiile și alunecările 
de teren care s-au produs în 
ultimele zile în Nepal au pro
vocat moartea a peste 500 de 
persoane, anunță agenția France 
Presse. Regiunile care au avut 
cel mai mult de suferit de pe 
urma calamităților 
sînt 
țării.

♦ 
vace 
căzut de acord să 
relații diplomatice la nivel do 
ambasadă, informează agenția 
C.T.K.

naturale
cele din estul și vestul

Guvernele R. S. Celioslo- 
și Guineei Ecuatoriale au 

stabilească

MADRID 1 (Agerpres). — 
Greva salariaților de la me
troul din Madrid, cea de la 
serviciile publice de transport 
din Palma del Majorca și Gi- 
jon, cea a minerilor din Astu
ria și a muncitorilor din por
tul Barcelona, precum și con
flictul sîngeros dintre polițiști 
și muncitorii constructori din 
Granada, au încălzit puternic în 
cursul ultimelor două săptămîni 
climatul social spaniol.

Restricțiile în domeniul cre
ditelor, sporirea taxei de scont 
și depunerile prealabile pentru 
exporturi au provocat o situație 
gravă în numeroase întreprin
deri. Numărul falimentelor s-a 
dublat și consumul unor bunuri 
a scăzut într-o proporție de 10 
pînă la 15 la sută. Nici o mă-

spaniol
sură luată de guvern n-a reu
șit să reducă deficitul balanței 
comerciale care a atins 1 120 
milioane de dolari în primele 
șase luni ale acestui an. Spori
rea prețurilor creează un cli
mat de nemulțumire crescîndă. 
In timp ce creșterea salariilor 
a fost blocată, taxele și tari
fele poștale, telefonice, cele 
din transportul feroviar și 
transportul urban au crescut în 
două luni de la 10 la 70 la su
tă, iar carnea, laptele, fructele, 
gazul, electricitatea, ziarele și 
chiriile de la 8 la 30 la sută. 

Tensiunea socială se mani
festă 
cinci
avut 
zînd

prin numeroase greve : în 
luni, numai în Asturia au 
loc 96 de greve, cuprin- 
120 000 de muncitori.

♦ Șefii misiunilor diplomati
ce de la Bogota au primit joi 
amenințări anonime în legă
tură cu apropiata preluare a 
puterii de către președintele 
ales al Columbiei, Misael Pas
trana, informează agenția Fran
ce Presse.

Autorii acestor amenințări, 
care afirmă că ar face parte 
din organizația „Alianța națio
nală populară", mișcarea fostu
lui dictator Rojas Pinilla, de
clară că alegerea lui fastrana 
ar fi fost făcută prin fraudă. Ei. 
i-au prevenit pe diplomații stră
ini din Bogota că vor organiza 
la 7 august, cînd va fi instalat 
Pastrana, acțiuni teroriste 
vor pune în pericol viețile 
menționează agenția citată.

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). 
— Vineri, capitala uruguayană, 
a fost teatrul unor răpiri de di
plomați străini. In trei cartiere 
diferite, grupuri înarmate i-au 
răpit pe consulul brazilian

a fost pusă în stare de alarmă.
O

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). 
— Eliberarea consulului brazi
lian și a funcționarului ameri
can, răpiți vineri de organiza-

american Dan Mitrione este 
rănit la un braț. Documentul 
furnizează unele detalii privind 
obiectele personale, care se 
flau asupra funcționarului 
momentul răpirii lui.

a- 
în

nando Garin. Aceștia au parti
cipat la 19 mai la atacul asu
pra unui depozit al marinei, aa- 
țiune în urma căreia „tupama- 
roșii" au sustras 500 de

Poliția a anunțat oficial că
arme.

Noi răpiri de diplomați in Uruguay

ce 
lor,

-

Aloise Comide și trei funcțio
nari americani. Observatorii 
din capitala Uruguayului, fac o 
legătură între răpirile de vineri 
și cea a judecătorului de in
strucție Daniel Perreyra Ma- 
nelli a cărui eliberare a fost 
anunțată de grupul de răpitori 
pentru sfîrșitul acestei săptă
mîni. Atit răpirea lui Perreyra 
cît și cele de vineri sînt 
puse pe seama grupului de gue
rilă „Tupamaros". Doi dintre 
cei răpiți vineri au reușit Să 
scape. Poliția din Montevideo

ția clandestină uruguayană 
„Tupamaros", a fost condițio
nată de aceasta de punerea în 
libertate a unor deținuți politici. 
Aceste condiții au fost avansa
te într-un comunicat remis di
recției ziarului „El Diario", în 
care se adaugă că un anunț ul
terior va preciza detaliile 
schimbului, precum și lista de- 
ținuților a căror eliberare o 
cere organizația „Tupamaros".

Comunicatul precizează, pe 
de altă parte, că funcționarul

Poliția uruguayană a arestat 
pe unul din autorii seriei de 
răpiri, comise în Uruguay. Este 
vorba de Sergio Eligio da Rosa, 
care a participat la tentativa 
eșuată de răpire a lui Gordon 
Jones, secretar la Ambasada 
americană din Montevideo.

Mai multe persoane au fost, 
de asemenea, reținute. Martorii 
au recunoscut doi șefi ai orga
nizației clandestine „Tupama
ros", Râul Bidegain și Fer-

este în posesia unui comunicat 
provenit de la răpitorii consu
lului brazilian și funcționarului 
american, în care se condițio
nează eliberarea celor doi în 
schimbul punerii în libertate a 
unor deținuți politici, fără a 
preciza numărul acestora.

Pe de altă parte, ministrul 
afacerilor interne al Uruguayu- 
lui, Antonio Francese, a cerut 
la posturile de radio și televi
ziune uruguayene sprijinul 
populației pentru a „salva insti
tuțiile democratice ale tării".

-
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