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COMPETENȚA I 
Șl DINAMISMUL I 
ORGANIZAȚIILOR I 

DE PARTID

O adevărată școală de per
fecționare a organizării pro
ducției și a muncii în aba
taje — așa poate fi carac
terizată brigada minerului 
Ioan David de la mina A- 
ninoasa (în fotografia noas

tră în mijloc)

factori determinanți 
ai îmbunătățirii activității 

colectivelor miniere
Colectivele unităților mi

niere ale Văii Jiului întîm- 
pină marea sărbătoare a e- 
liberării patriei cu roade în
semnate in activitatea eco
nomică.’ La principalii indi
catori de plan, unitățile a- 
parținind Centralei cărbune
lui Petroșani raportează rea
lizări meritorii. Bilanțul po
zitiv ar fi putut fi însă mult 
mai substanțial dacă Centra
la cărbunelui — respectiv, 
patru din exploatările noas
tre miniere — Uricani, Lo
nea, Vulcan, Bărbăteni — nu 
ar fi încheiat primele 7 luni 
ale anului cu mari rămîneri 
în urmă. Nu insistăm asu
pra volumului acesior res
tanțe, nici asupra cauzelor 
care le-au determinai. Ele 
au fost dezbătute cu prilejul 
recentei analize a Biroului 
Comitetului municipal de 
partid și au fost relatate și 
în ziarul nostru. Ceea ce 
iși propun aceste rînuuri să 
sublinieze este răspunderea, 
sarcinile mari ce stau în fața 
organelor și organizațiilor de 
partid din cadrul exploată
rilor miniere, chemate — în 
primul rînd, prin rolul lor 
de forțe conducătoare ale 
colectivelor miniere — să de
termine înfăptuirea măsuri
lor elaborate în vederea re
cuperării rămânerilor in ur
mă și realizării integrale, cu 
maximă eficiență economică 
a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere a- 
sumate în acest an de colec
tivele exploatărilor miniere.

Sarcinile ce revin organi
zațiilor de partid în contex
tul procesului de redresare 
a activității minelor rămase 
în urmă decurg din obiecti
vele stabilite prin planul de 
măsuri elaborat de Comite
tul județean de partid în 
februarie a. c. cu privire la 
creșterea productivității mun
cii, a vitezelor de avansare, 
folosirea judicioasă a efec
tivelor, mașinilor și utilaje
lor din dotare, întărirea, sub 
toate aspectele, a disciplinei 
de producție. Sînt domenii 
determinante ale activității

economice față de care nu 
toate organizațiile de partid 
din unitățile miniere au ma
nifestat atenția cuvenită, nu 
și-au impus cu hotărîre punc
tul de vedere, fapt ce a con
dus la neajunsuri și în ac
tivitatea comitetelor de di
recție. Așa se explică ca
rențele in relațiile fostei con
duceri a minei Uricani cu 
angajații, faptul că 75 Ia 
sută din efectivul acestei mi
ne a fost sancționat în pri
mul trimestru; așa se expli
că formalismul în activitatea 
organului de partid de la 
mina Lonea, mai ales în dez
baterea problemelor, în lipsa 
de eficiență a măsurilor, a 
hotăririlor elaborate. Orga
nelor și organizațiilor de 
partid le revine datoria să 
urmărească cu toată răspun
derea hotărîrile organelor su
perioare și proprii, mobili
zarea comuniștilor, a tuturor 
cadrelor de răspundere la 
traducerea în viață a măsu
rilor elaborate pentru îm
bunătățirea activității econo
mice, pentru perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii. Perfecționarea stilu
lui de muncă, a întregii vieți 
de partid, necesită respec
tarea întrutotul a indicații
lor privind planificarea ju
dicioasă a muncii, pregătirea 
temeinică a ședințelor, dez
baterea cu competență a pro
bleme I or atît în cadrul or
ganizațiilor de partid și de 
masă, cit și în comitetele de 
direcție. O atenție deosebită 
se cere acordată urmăririi 
realizării ritmice a sarcinilor 
de plan de către toate zo
nele, sectoarele, raioanele și 
brigăzile de producție; să se 
facă cu regularitate anali
zele decadale și lunare în 
toate compartimentele unde 
sînt rămîneri în urmă, să se 
stabilească măsuri eficiente 
și in timp util pentru reme
dierea lor.

Concomitent cu strădaniile 
pentru perfecționarea stilului 
de muncă al organizațiilor, 
mai ales în ceea ce privește 
exercitarea controlului de

partid asupra activității eco
nomice, organizațiile de par
tid trebuie să muncească mai 
mult, împreună cu organiza
țiile sindicale și U.T.C., pen
tru educarea oamenilor, pen
tru întărirea disciplinei, pen
tru crearea unui climat de 
muncă efervescent, creator 
în sinul fiecărui colectiv, a 
unei opinii înaintate, intole
rante față de orice abatere 
sau neajuns.

Îmbunătățirea muncii edu
cative reclamă intensifica
rea muncii cu omul — ele
mentul hotărîtor al proce
sului de producție. Toți fac
torii de răspundere, organele 
și organizațiile de partid, au 
datoria să urmărească cu 
consecvență ca problemele pe 
care le ridică producția, sa- 
lariații, cererile, sesizările și 
propunerile lor să fie rezol
vate competent, în timp o- 
portun, cu cea mai mare a- 
tenție. In acest sens se cere 
condamnată tendința unor 
cadre de conducere de a se 
distanța de masa de sala- 
riați, de a nesocoti părerea 
unor cadre cu experiență, 
vechi membri de partid, de 
a nu consulta organul de 
partid în elaborarea unor de
cizii. In diferite funcții de 
răspundere, cheie, ale pro
cesului de producție se men
țin încă oameni care nu pre
zintă garanție moral-politică, 
nu dau certitudini de dărui
re pentru îndeplinirea sarci
nilor profesionale și obștești. 
Asemenea cazuri sînt mai 
frecvente la minele Dîlja, Pe- 
trila, Lonea, Lupeni și Vul
can. Organizațiile de par
tid au latitudinea, datoria 
chiar, de a lua măsuri co
respunzătoare împotriva ace
lora care se abat de la nor
mele de conduită etico-pro- 
fesională și legile în vigoa
re, care conturbă climatul, 
raporturile tovărășești în sî- 
nitl colectivelor de muncă. 
In acest scop e necesar ca 
activiștii de partid și orga
nizațiile de masă, cadrele 
de conducere să fie mai mult

(Continuare ln pag. a 3-a)

/llte 
colectiva 
iși etalează 
priceperea 
și hărnicia

în realizări meritorii
Se prepară

noi succese
la Coroești

Colectivul preparației cărbu
nelui de la Coroești — Vul
can întîmpină ziua Eliberării 
patriei cu importante succese 
în muncă. Au fost livrate spre 
instalațiile Uzinei „Victoria" 
din Călan peste 135 000 tone 
cărbune special, realizîndu-se 
într-un procent de 103,6 la su
tă prevederile. De asemenea, 
într-o proporție apropiată (103,8 
Ia sută) a fost îndeplinit planul 
la cărbunele spălat normal, atît 
de mult solicitat de către de
pourile C.F.R, și întreprinderile 
combustibile din țară. Aceste 
realizări au condus la depăși
rea valorii planificate a pro
ducției marfă cu peste 160 000 
lei.

Se cuvine remarcat că pre
țul fiecărei tone supuse pre
parării a fost redus cu 4,03 lei, 
ceea ce s-a repercutat favora
bil asupra economiilor, la pre
țul- de cost și a beneficiilor 
care au atins astfel valori de 
peste 1,4. respectiv, 1,8 mili

B ■ ■ ■ El B ■ 3BB K B Ei IS SIM B B B BBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB

oane lei, cifre care întrec de 
la simplu la triplu chiar și 
nivelul angajamentelor majora
te ale colectivului. Recupera
rea globală industrială a fost 
îmbunătățită cu 0,7 puncte, iar 
reducerea cenușii la cărbunele 
special cu 0,3 puncte, realizări 
care se situează pe aceeași li
nie ascendentă a hărniciei și 
vredniciei întregului colectiv.

O contribuție lăudabilă la 
obținerea acestor succese revi
ne secției de preparare ‘(Șef 
secție ing. Francisc Abpel), 
maiștrilor Ion Florescu (pre
parator), Aristică Lățea (meca
nic), muncitorilor fruntași Du
mitru Agache (spălător), A- 
drian Grava (flotator), Sigis
mund Ghenți și Ion Uifăleanu 
(lăcătuși). Alexandru Makai 
(separator), cît și unor idei 
novatoare aplicate pornite din 
cadrul colectivului și care au 
condus la ridicarea densității 
de lucru a separatoarelor la 
peste 1,5 kg pe decimetru cub, 
la producerea de cărbune spă
lat normal cu mașinile de re- 
zețaj și altele.

Productivitate 
înaltă in abataje

De la mina Vulcan ne-a par
venit știrea că destoinicele 
colective ale brigăzilor condu
se de minerii Vespazian Căta- 
nă și Dumitru Milea din ca
drul zonei I-a închină măre
ței sărbători a Eliberării pa
triei tot ce hărnicia și price
perea lor pot să dea mai bun 
și mai de preț: cărbune peste 
plan pe seama unei producti
vități înalte. Minerii acestor 
brigăzi, avînd locurile de mun

Foto : N. MOLDO VEANU

că — abataje frontale în stra
tul 13, blocul II — învecinate, 
și încărcind cărbunele într-un 
rol comun, se întrec care mai 
de care să mărească debitul 
„rîului“ de diamante negre ce 
se revarsă în aceste zile mai 
tumultuos ca oricînd de la 
frontul abatajelor spre rolul 
suitorului colector. In perioa
da 1—14 august cele două bri
găzi vecine au dat la un loc, 
peste sarcinile de plan, 1458 
tone de cărbune. Productivi
tatea muncii realizată în aces
te abataje se ridică la 9,21 
tone/post, depășind cu aproape 
2 tone pe post nivelul plani
ficat, ca urmare a punerii în 
valoare la cota cea mai înaltă 
a capacității respectivelor bri
găzi (omogene și disciplinate) 
de a organiza superior mun
ca și producția la frontul a- 
batajelor — dotate cu echipa
ment de susținere hidraulică, 
transportoare grele etc.
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Pregătiri pentru 
noul an universitar

FERTILITATE |
„Pragui“ celor 70 metri avansare 
lunară la „trepte răsturnate" a ;! 
fost trecut.

o Cîte 1 000 tone spor de producție !; 
în iunie și iulie. !►

Excursie 
pentru tinerii 

din
Valea Jiului

Ca urmare a unor solici
tări din partea tinerilor, co
mitetul județean al U.T.C., 
în colaborare cu comitetul 
municipal U.T.C, Petroșani, 
organizează în perioada 1—7 
septembrie o excursie pe 
itinerariul : Petroșani — De
va — Sebeș —■ Tg. Mureș
— Sovata — Lacul roșu 
Bicaz — Piatra Nehmt — 
Văratec — Agapia — v<>ro" 
neț — Suceava — Rădăuți
— Putna — Sucevița — Mol- 
dovița — Humor — Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Vatra 
Dornei — Bistrița — Dej
— Cluj — Cîmpia- Turzii — 
AI^t — Deva.

In cele șapte zile de dru
meție, vor fi vizitate orașele 
Deva, Tg. Mureș. Piatra 
Neamț, Suceava, Cluj, mă
năstirile Văratec, Agapia, 
Voroncț, Sucevița, Moldovi- 
ța și Putna, barajul de la 
Bicaz, stațiunea balneo-cli- 
materică Sovata.

Costul excursiei este de 
496 lei și include transport, 
cazare și masă. Doritorii pot 
obține informații suplimenta
re la sediul comitetului mu
nicipal U.T.C. Petroșani și 
la Biroul de turism pentru 
tineret. Numărul locurilor 
este limitat.

La U.U.M. Petroșani se lărgește gama utilajelor create aici pentru exploatările mi
niere. In clișeu : Noi culbutoare, aflate în ultima fază a execu ției în incinta uzinei.

I’înS la reluarea- cursurilor 
universitare a mal rămas o 
lună și jumătate, timp în care 
conducerea Institutului de mine 
din Petroșani se străduiește să 
asigure studenților condițiile 
cele mai bune pentru studiu, 
în corpul de învățămînt se 
aduc substanțiale îmbunătățiri 
sălilor de seminarii, laboratoa
relor și amfiteatrelor. Biblio
teca și sala de lectură sînt, de 
asemenea, cuprinse în comple
xul „șantier" al reînnoirii.

Căminele spațioase, dotate 
cu tot necesarul unui confort 
din cel mai ridicat, sînt în 
curs de zugrăvire și revopsire. 
Acolo unde a fost cazul, s-a 
procedat la schimbarea mobi
lierului vechi. Pentru însușirea 
cît mai judicioasă a cunoștin

țelor teoretice, laboratoarele au 
fost dotate cu aparate și uti
laje noi de construcție româ
nească sau importate. Tot 
pentru a asigura* condițiile cele 
mai optime de „acumulare" a 
materiei predate, la litografia 
institutului, se află în curs de 
editare o serie de cursuri. Pînă 
la 1 octombrie cursul de „Pre
parare gravitațională" — autor i 
conferențiar dr. ing. Bella 
Nagy, „Culegerea .de probleme 
pentru organe de ’mașini" 
autori : prof. ing. Eugen Paul, 
șef lucrări, ing. Vasiîe Zamfir 
și îndrumătoarele de laborator 
pentru mașini miniere, electro
tehnică și instalații de eva
cuare a apeloi, vor fi predate 
bibliotecii institutului.

(• De fiecare dată cînd or- 
(I tacii din brigada condusă 
I* de Costică Mitrea iși amin- 
(’ tesede avansarea obținută 
/ în luna iunie la frontul în 
I trepte răsturnate al panou- 
( lui A, stratul 7, zona III,
< E. M. Petrila, o undă de
< mindrie, de adîncă mulțu- S mire le trece prin suflet. 5 Sentimentul datoriei împlini-

I
te care-i încearcă atunci este 
pe deplin îndreptățit. Vite
za de înaintare de 72 me
tri realizată pe parcursul li
nei singure luni de către a- 
cești mineri destoinici, capa
bili, verificați de atîtea ori 
în lupta dîrză, perseverentă 
pe care, zi de zi, o poartă 
sub bolțile adîncului, nu-i 
o realizare obișnuită. Pen
tru întîta oară în Valea Jiu
lui se depășește „pragul" ce
lor 70 metri într-un abataj 
cu trepte răsturnate... Prin 
urmare, un record, pentru 
atingerea căruia s-air înge
mănat, într-un tot unic, pri
ceperea și puterea de dărui
re pe frontul cărbunelui, ale 
oamenilor conduși de Costică 
Mitrea. La organizarea con
tinuu îmbunătățită a mun
cii în abataj și-au adus o 
contribuție substanțială — în 
afara conducătorului brigă
zii — șefii de schimb Emi-

lian Bo bocea, Vasde Delici C 
și Gheorghe Buiciuc. Aceștia C 
veghează, cu atenție și con- <, 
secvență, ca întotdeauna co- 
lectivul să aibă tot ce-i tre- <, 
buie la front pentru, ca lu- • p 
crul să nu stagneze nici o ' f 
clipă. Minutele folosite inte- ' ( 
grai la fiecare... descindere 1 > 
pe „trepte", explică cu eloc- ' >•; 
vență randamentul sporit rea- ’ț 
lizat de brigadă, plusih de 
producție extras — cîte o ' t': 
mie de tone, pentru fiecare 
din lunile verii... Pe acești 
mineri i-a stimulat în efor- * r* 
turile depuse și rezultatele ’ ►' 
meritorii obținute „în vecini", * >' 
Ia panoul B, de către cunos- S 
cuta brigadă a experimenta- S 
tului Mihai Țigăeru. Și ea . ► 
a fost gata-gata să treacă / 
„pragul" de care âm vorbit...

Fertilitatea întrecerii mi- 
nerilor își cucerește tot alte 
și alte dovezi ale viabilită- Z 
ții ei.

...De la 20 iulie,, brigada 
condusă de 'către Costică 
Mitrea, a atacat un front / 
nou în stratul 13. Desigur, c 
marea sărbătoare a Eliberă- c 
rii, care se apropie, va afla C 
harnicul colectiv în posesia C 
unor noi realizări, cel pu- <. 
țin la fel de prestigioase. C

T. MtlLLER \

DIALOG VERTICAL
De cite ori se aprind lumi

nile, de cite ori orașul capătă 
seara o nouă identitate, fărâ 
sâ vreau mă gindesc la un 
dialog între oameni și stele.

Văzut din Vale, puful au
xiliar Est al E. M. Livezeni, 
scăldat in lumini la o anume 
oră de seară, pieră un alt

dialog, mai subtil și cu toate 
acestea mai palpabil, mai 
dens.

Împins poate dintr-o curio
zitate reportericească, poate 
dintr-o dorință a ochiului 
care se vrea nins de cit mai 
multă lumină, am urcat spre 
puf, la ceasul cel mai Înalt

al amiezii.
Grație amabilității maistru

lui Cîrșmaru Mihai și a teh
nicianului Constantin Acostă- 
chloaie, am putut alia amă-

Lucian STROCHI

(Continuate ln pag. a 3-a)

Evocare 
a evenimentelor 
<le la 23 August 

1944
Comitetul’ coordonator 

U.T.C. de la Uzina de utilaj 
minier Petroșani a organizat 
vineri la amiază o întîlnire 
a tinerilor cu maiorul în 
rezervă Nicolae Armașu, 
combatant pe frontul anti- I hitlerist în cel de-al doilea

• război mondial. Invitatul a 
evocat în fața tinerilor eve
nimentele din august 1944 
care au culminat cu radi
cala cotitură din ziua de 23, 
cînd poporul nostru și-a do- 
bîndit eliberarea. Cei peste 
100 de tineri prezenți la în
tîlnire au ascultat cu inte
res expunerea, au pus unele 
întrebări, la care au primit 
răspunsuri ample, documen
tate. Ei au mulțumit maio
rului în rezervă Nicolae Ar
mașu pentru frumoasa și in
teresanta evocare a eveni
mentelor din august 1944, 
i-au oferit flori, l-au invitat 
să revină și cu alte prilejuri 
în mijlocul lor.k

LA LONEA
Astăzi, pe stadionul * din 

Lonea, are loc o s^bare 
cîmpenească organizată în 
șirul de manifestări similare 
în Valea Jiului. Partea artis
tică — spectaculară este

susținută de formațiile Casei 
de cultgră din Petroșani și 
cluburilor din Petrila, Lonea 
și Lupeni, cu tarafuri, forma
ții de dansuri și soliști de 
muzică populară.

Au început repetițiile 
la Aninoasa

In 12 august formația de teatru a clubului sindicate
lor din Aninoasa a început repetițiile cu piesa „Un individ 
suspect" de scriitorul sirb Branislav Nușici, regizată de 
lÂmy Emerich. Este piesa cu care clubul din Aninoasa va 
participa la concursul bienal de teatru „I. Ii. Caragiale".

Noul sediu 
al Biroului | 
de turism 

pentru tineret
întreprinderea de gospodă

rie locativă Petroșani a ter- 
minat lucrările de construe- I1 
ție și finisare la noul sediu I 
al biroului de turism pentru 
tineret de pe lîngă Comite
tul municipal al U.T.C.. Chiar 
de săptămîna viitoare, tinerii 
amatori de excursii și turism 
vor putea primi relațiile do
rite la noul sediu al B.T.T. 
• $ pe strada Republicii (ală
turi de Agenția de voiaj) Pe
troșani.
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valoroasă pen- 
precisă a dife-

firmă japoneză a început să producă cin- 
comerciale care indică simultan, pe ta- 
luminoase, prețul mărfii și greutatea aces- 
Cîntarul este prevăzut cti dispozitive me-

la Institutul internațional de 
(A.I.E.A.), a propus recent o

compara- 
porumbu- 
introdusă 
ce conți-

fizician
Triest

In lume există peste 7 milioane de persoane 
care cunosc limba esperanto. In această limbă 
au fost editate circa 7 000 de cărți și apar a- 
proximativ 100 de publicații.

colegi, 
de a 

produs

In literatura științifică sînt 
cazuri în care copii mici au fost crescuți de a- 
nimale sălbatice.

Se _ 
secretul 
maestru italian Stradivarius.

Un chimist suedez afirmă că 
sunetul deosebit de dulce
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Specia umană mai veche IDesene de I. LICIU
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Societății 
Dunărea- 

D.D.S.G.

si mărcile

străine ce
teritoriul

purtat ochelarii ?
— De soare!...

LASERUL
Tehnologia laserului, de asemenea destinată inițial ex

plorărilor cosmice, a fost adaptată la proceduri medicale 
dificile, care cer o mare precizie. Astăzi, laserul este folo
sit in chirurgia „fără incizii* și ca mijloc auxiliar în sta
bilirea unor diagnostice, precum și în chirurgia oculară. In 
prezent, se studiază posibilitatea folosirii laserului în der
matologie, la refacerea unor organe și în studii microbio
logice, Chirurgia cu laser prezintă două mari avantaje: 
exclude durerile și singerarea.

Un produs secundar promițător, rezultat de pe urma 
tehnologiei spațiale, este un aparat de control medical au
tomat. Avind mărimea unui pachet de țigări, el poate fi 
atașat de brațul pacientului, pentru a furniza șase cate
gorii de date fiziologice : trei privind inima, două tempe
ratura și una tensiunea. Acest aparat de control, acționat 
de o baterie, constă dfn două unități, una la pacient, a doua 
la o stație centrală de control, ele fiind în legătură fără 
fir. Aparatul atașat la pacient nu folosește nici ace, nici 
sonde. La un semnal de comandă al stației centrale, datele 
sînt transmise și recepționate, fie pe benzi de înregistrare 
convenționale, fie intr-un osciloscop. Acționînd diferite 
contacte, centrala poate acționa aparatul pacientului X sauY.

Marele potențial al tehnologiei bioastronautice abia ur
mează să fie valorificat în anii ce vor urma. Este de aștep
tat ca, in-anii ’70 și ’80, un program dinamic de explorări 
spațiale, legate de un program de adaptare tehnologică la 
necesitățile terestre, să aducă prețioase servicii în aproape 
toate sectoarele medicinei

Un grup de oameni de ști
ință din Leningrad au con
struit o albină artificială din 
masă plastică pe care au 
pus-o intr-un stup cu albine 
vii. Cu ajutorul radiocomen- 
zilor au reușit s-o facă să 
reproducă întocmai mișcările 
vestitului „dans" al albine
lor, prin care acestea indică 
direcția în care se află plan
tele melifere. Noua locuitoa
re a stupului a fost primită 
eu bucurie de albinele din el. 
Ea a reușit să le trimită spre 
florile cele mai bogate în 
nectar.

Oamenii de știință au sta
bilit că distanța de la stup 
pînă la locul de pășunat a 
fost indicată printr-una din 
figurile dansului.

* La o reuniune a 
unor savanți, unul 
dintre aceștia explică 
colegilor săi:

— Iată, dragi 
sînt pe punctul 
inventa un
senzațional, capabil să 
dizolve tot ceea ce 
există.

In stupoarea 
rală, o voce se 
auzită :

— O singură 
bare, colega.

— Spune/i-mi 
rog, Întreabă un iinăr 
pe un bancher in vîr- 
slă, care este drumul

Un vinzător de ziare 
Va Chicago fuge 
stradă strigînd :

— Mare escrocherie, 
pe sare trebuie mers 30 de victime. Un tre-

gene- 
face

produs miraculos, 
ce o

Inire-
Acest

să-l punefi ?
in

ANECDOTE
pentru a face avere ?

— Este toarte sim
plu ; o iei la dreapta, 
o iei la 
în toate

găseș-^
țăran iși (, 

te fiul adormit sub un 
pom. 11 
spune:
- O, 

ai făcut 
așezat la umbră, 
meriți să trăiești 
soare.

st inga, o iei 
direcțiile.
★
cimitir
o

din
reclamă

trezește și ii

se pare că Iu 
bine că

L« un
Brooklyn
suna astfel :

- „Morminte clasa iu
tii, o situație unică. 
Panoramă splendidă 
spre mare. Liniște ab
solută. Cei care în
cearcă cimitirul nostru 
n-au să se îndure să-l 
mai părăsească".

Frumosul port femeiesc de 
pe vremea dacilor nu se 
uită, după cum puteți vede* 
în fotografia alăturată ; Două 
femei din Dîlja Mare sur
prinse de aparat în haine de 

sărbătoare

F

L
A

Vasile MOLODEȚ

REBUS • REBUS
ORIZONTAL : 1) Autorul romanului „Hora"; 2) Poet 

român, autorul ciclului de poezii Hore — Prinse-n horă!;
3) In timp ! — La „Sîrba în căruță" ! — Concepție de joc;
4) Trei din Teba ! — Țeposul ce poartă denumirea unei 
hore; 5) Nu prea au trecere la dans (mase.) — Literă gre
cească; 6) însoțeau fetele la dans! — Bine intenționat; 7) 
Joacă într-o parte! — Joacă după voia cerului!!; 8) Vechiul 
nume al Adigeului — Prinse la învîrtită !; 9) A dansa la 
urmă ! — A stopa — Din file rupte !; 10) Joacă de dragul 
artei — Folosită la unele dansuri populare.

VERTICAL. : 1) Originea jocurilor populare — A nu 
juca... pe cinste; 2) Formațiuni africane de dansuri — Joacă 
in sambă !; 3) Erg 1 — Loc pentru joc; 4) Exclamație — 
Diminutiv feminin — Bețe!; 5) Oferă prilejul de a dansa
— Se .joacă la... telefon!; fi) Mirosuri — Rezultatul unui 
.loc; 7) Notă muzicală — Joacă înainte; 8) Lasă să joace 
teatru... — Începui simbolic !; 9) La orice invirtită; 10) Ul- 
limii dansatori ! — După mult... jucat; 11) Dansează în...
— A-și arăta cunoștințele de jucăuș.

Dicționar : ACÂ, ETA.

3

pnv:-
pagină

câtor cumpără un ziar 
și aruncîndu-și 
rea pe prima 
exclamă :

— Bine, dar nu este 
vorba de nici o escro
cherie. ln acel 
ment ii aurie pe 
zătorul de ziare 
g ind :

— Mate escrocherie, 
31 de victime.

se ridică pentru 
aduce singur o ceașcă 
de calea. Revenind Iși 
găsește scaunul ocu
pat de un gangster cu 
o înfățișare înfricoșă
toare.

— Scuzați-mă, spune 
bătrlnelul, era locul 
meu.

— Proba, îi răspun
se gangsterul, fără să 
miște măcar

— Proba
v-afi așezat 
cată de tort 
o lăsasem pe scaun.

NOI NE AM PRINS 
TOVARĂȘI

mo- 
vln- 
stri-

¥

un deget, 
este că 
pe o bii- 
pe care

A — Pierre știi alla- 
?
Desigur, domnule 

profesor.
— Ce literă urmea

ză după A ?
Intr-un restaurant a- — Toate celelalte, 

glomerat un bătrînel domnule profesor.

★

Telefon de buzunar
ln Japonia a fost realizat un aparat de tele

fon portativ care încape cu ușurință in buzu
narul hainei. Aparatul are dimensiunile a trei 
pachete de țigări și cîntărește 600 g. El cu
prinde 20 de circuite integrate alimentate de 
un acumulator nichel-cadmiu. Instalația de re- 
cepție-emisie se conectează la cea mai apro
piată centrală telefonică automată, iar numă
rul dorit se formează prin apăsarea pe bu
toane.

acestui 
un 

in rîn- 
româ- 

Să 
CÎ- 

unor 
au

în cadrul 
capitol, ce ocupă 
loc însemnat 
dul mărcilor 
nești, vom căuta 
prezentăm numai 
leva din mărcile 
state 
circulat pe 
țării noastre.

1. Poșta 
de navigație 
nă Austriacă 
în porturile dunărene.

Pe lingă poșta sta
tului austriac care a 
funcționat mult timp 
p’e teritoriul țării 
noastre încă din tim
purile prefilatelice, 
porturile 
nărene 
nat și 
culară

Această poștă parti
culară a emis prima se
rie de mărci proprii 
la data de 15 aprilie 
1866 formată din patru 
valori și anume 10 
kreuzer culoare violet, 
10 kr. verde; 10 kr. 
roșu și 17 kr. roșu.

Mărcile respective, 
pe lingă porturile ro
mânești, au mai fost 
folosite și în porturile 
din Ungaria, Serbia și 
Bulgaria pentru fran- 
carea corespondenței 
transportată cu vapoa-

in 
noastre du- 

a funcțio- 
poșta parti- 
a Societății 

austro-ungare D.D.S.G. 
(Prima societate privi
legiată imperială-rega- 
lă de navigație 
vapoare dunăreană).

/-------
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Oamenii de știință sovietici au elaborat o me
todă de studiere a modificărilor survenite în 
cîmpul magnetic al cordului. Magnetocardiogra- 
ma obținută s-a dovedit foarte 
tru diagnosticarea obiectivă și 
ritelor afecțiuni ale cordului.

Recent, s-a înregistrat -un nou record mon
dial, spre bucuria băutorilor de bere. Franciska 
Mejrowska (Cehoslovacia) a reușit să transporte 
concomitent 15 halbe de cîte 1 litru fiecare. Re
cordul anterior în materie era de numai 10 
halbe de aceeași mărime.

In Suedia și S.U.A. s-a a- 
nunțat obținerea unui nou 
soi de orz denumit „Hiproly*. 
Conținutul de lizină și protei
nă al noului soi este cu 20-30 
la sută mai mare decît 
soiurilor obișnuite.

IDE ICI, 
COLO...
Ocazie...

După o ceartă cu soțul ei, 
Eva Brundson din Turnbridge 
(Anglia) s-a hotărît să-l scoată 
la vinzare. Ea a pus in vitrina 
magazinului său următorul a- 
nunț i

Ocazie! De vinzare soț. In

Această realizare deschide 
posibilitatea obținerii unui 
orz cu valoare furajeră și 
nutritivă sporită, 
bilă cu valoarea 
lui în care a fost 
plasma embrionară 
ne gena „Opac-2“.

I 
i
I 
I

formații in magazin".
Persoanelor care au venit 

să-i ceară informații, Eva le-a 
spus că soțul ei se numește 
Harry, este funcționar, are 48 
de ani, dar că arată bine și 
nu are nici un fir de păr alb.

Totuși pină acum nu s-a 
prezentat nici o... amatoare 
dornică să achiziționeze o ase
menea „ocazie".

F. Winterberg, 
fizică teoretică din . . .
nouă cale de obținere a unor reacții nucleare de fuziune. 
Ea constă în bombardarea unei ținte de deuteriu-tritiu cu 
ioni, adică cu niște macroparticule pentru a obține condiții 
de temperatură necesară.

Cercetătorii științifici 
firmei Hokkaido tohio" au e- 
laborat un procedeu de spo
rire pînă la 95,fi Ia sută a 
cantității de zahăr obținute 
din sfeclă prin folosirea u-

nui ferment extras din bac
teriile de mucegai. Acest fer
ment îndepărtează rafinoza 
conținută în sfecla de zahăr, 
care împiedică eliminarea za
hărului din sfeclă.

spus neveste-mi că-i aduc un 
dar... n-am găsit decît „laba ursului"...

— Ce să zic eu, care n-am găsit decît mă- 
n Mărci !...

rele societății.
Pină în prezent , au 

fost identificate mării 
din această serie obli
terate cu ștampile de 
plecare din porturile 
românești Brăila, Cala
fat, Corabia, Galați, 
Giurgiu, Gura Văii, 
Călărași, Oltenița, .Be
chet (Picquet), Zimni- 
cea, Turnu Măgurele 
și Turnu Severin. In 
mod obișnuit oblite
rarea a fost făcută cu 
tuș albastru-verzUi.

Activitatea poștală a

societății D.D.S.G. a 
funcționat pe teritoriul 
țării noastre piuă in 
anul 1875 cînd și-a 
Încetat activitatea.

Intrucît tirajul aces
tei serii'a fost limitai, 
iar mărcile respeclive 
au circulat pe terito
riul mai multor țări, a 
făcut ca această serie 
să fie foarte căutată 
de filateliști, iar deți
nerea ei să constituie 
o raritate în colecție.

E. BENCEA

I
I

| strumentelor
- divarius se

construite de Stra- 
datorează faptului 

t un 
Compoziția aces- 
stabilită in urma 
analize, inclusiv 

, .că mi
ji că de iac, veche de 200 dc ani, 

a fost descompusă in părțile 
sale componente. Apoi din a- 
ceste substanțe chimice s-a ob
ținut lac proaspăt cu care au 
fost vopsite viori contempora
ne. Experții nu au putut deo
sebi după sunet instrumentele 
noi de cele vechi.

I
atVU/ tUd

că maestrul le acoperea cu 
■ lac Special. rnmnnritin n, 
I tuia a fost 
I diferitelor ananze, m,

spectrogrâfică. O bucățică

decît se credea
Omul există pe planeta noastră de un timp de două 

ori mai mare decît presupuneau pină acum oamenii de 
.știință. Peste 50 de savanți cu renume mondial sînt de a- 
eord că ființa denumită „Homo Sapiens" a existat pe Pă- 
mînt în orice caz în urmă cu peste 60 000 ani. Unii oameni 
de știință, printre care renumitul antropolog dr. Luis Likey 
din Kenya, cred însă că existența omului pe Pămînt da
tează de peste 100 000 ani. In orice caz, toți oamenii de 
știință sînt de acord că descoperirile din ultimii zece ani 
contrazic afirmațiile manualelor potrivit cărora omul există 
de 30 000—35 000 ani. La un simpozion despre originea omului 
organizat de UNESCO la care au participat delegați din 
mai multe țări ale lumii s-a ajuns la următoarele conclu
zii : „Homo Sapiens" a existat in același timp în Europa, 
Africa și în unele regiuni din Asia; în dezvoltarea omului, 
condițiile, fizice și climaterice au avut în mod evident un 
rol mai mic decît se credea pînă acum; omul din Neander
thal nu a fost predecesorul lui „Homo Sapiens", dar era 
poate apropiat de aceste.

produce'

Soarele

Insula Jap situată 
partea de vest a Oceanului 
cific, ceva mai la nord de 
cuator, se afla in circulație cea 
mai grea unitate monetară din 
lume. Ea se numește „pa“ și 
cîntărește 50 kg.

„Pa“ se află în colecția nu
mismatică de la „British Mu
seum", unde se găsesc monede 
de acum 25 de secole. Aici se 
pot vedea 
peninsula

monede metalice din 
Malaya din secolul

I 
I 
I

XVlll-lea pe care 
fățișate capete de diferite a- 
nimale, bani din Insulele San
ta Cruz, precum și bani in for
mă de verigi confecționate din 
dinți de liliac, găsiți in Insu
lele Solomon.

UN PASIONAT
■X

Control medical 
oe ia distanță

Programele de explorări cos
mice au prilejuit, de 
punerea la punct a 
teme automate de 
ghere a pacienților. 
furnizoare a 
struit, la Institutul, de cerce
tări Ames, un agregat de mă
surători de la distanță, desti
nat înregistrării electrocardio
gramei astronauților în timpul 
executării diferitelor mișcări 
sau operațiuni. Agregatul con
stă dintr-un emițător minuscul, 
lipit de piept, prevăzut cu e- 
lectrozi și acționat de o bate
rie, precum și dintr-un recep
tor portativ. Semnalele trans* ’ 
mise receptorului pot l'i des
cifrate, în forme amplificate, cu 
ajutorul unui poligraf sau os
ciloscop. Un sistem de măsurat 
de la distanță, ușor modificat, 
este folosit de un spital din New

asemenea, 
unor sis-

■ suprave-' 
O firmă 

N.A.S.A. a eon-

York, la agregatul de control 
cardiac, în tratamentul inten
siv. Sistemul permite pacientu
lui să se deplaseze pe o rază 
de 30 m de la aparatul recep
tor, fără ca electrocardiograma 
să fie întreruptă.

pacienți cardiaci, care se află 
acasă, in clinică, sau sub con
trolul medicului. Agregatul, 
acționat de o baterie, cuprin
de. un emițător și un receptor, 
amindouă avînd dimensiunile 
unui ceas deșteptător. Pentru 
transmiterea telefonică a date
lor nu este nevoie de o insta
lație specială.

frig

Bicicleta amfibie, pe care o vedeți in fotpgrafia repro
dusă alăturat, se compune din 3 flotoare, montate, unui la 
roata din față, iar celelalte două la roata din spate, la o 
distanță de axul rotativ de 1,5 metri. Propulsia se reali

zează prin intermediul unui zbat, situat pe un cadru spe
cial. Flotoarele — cu ajutorul 
două roți de bicicletă pentru 
poate circula pe șosele.

Originala bicicletă-amfibie,
este creația lăcătușului Gheorghe Adam, 
a străbătut de curînd, pe rîul Jiu, distanța de 120 km din
tre Tg. Jiu și Craiova. Acest biciclist pasionat a făcut anul 

la 23 Au- 
4 000 km, 
veșnic tî-

unui ax — se pot 
copii și,

descrisă

în

Pe 
din

acest
cupla la 
mod, se

scurt
Tg. Jiu. Acesta

mai sus,

L*tMEDICALE Centrala eiectrică
a inimii artificiale

„Telemedic"
Printre numeroasele dispozi

tive biomedicale, concepute 
inițial pentru zborurile cosmi
ce, se numără și „Telemedic", 
proiectat in cadrul firmei „U- 
nited Aircraft Corporation". A- 
eesta transmite telefonic date
le electrocardiogramei, servind 
la supravegherea unor foști

Prin folosirea tehnologiei a- 
plicate in dezvoltarea unor a- 
parate radioizotopice mici pen
tru transformarea energiei nu
cleare in energie electrică, „A- 
erojet" a conceput un sistem 
pentru activarea inimilor arti
ficiale. Acest sistem este atît 
de mic, incit poate fi montat 
în abdomen, unde, conectat fi
ind cu inima, îi furnizează a- 
cesteia energie cîțiva ani.

L* Institutul de fizică-teh- 
nică al Academiei de Științe 
a R.S.S. Turkmen? s-au în
cheiat experimentările unui 
prototip de instalație solară 
cu absorbție.

Experiențele au demonstrat 
că această instalație poate fi 
folosită atît pentru răcirea 
aerului în locuințe cit și în 
întreprinderi. „Frigul" creat 
de soare este de 80 de ori 
mai ieftin decît cel realizat 
în prezent prin orice alte 
mijloace.

Fiecare metru pătrat de a- 
coperiș al unei clădiri poa
te degaja 200—300 kcal de 
frig. Suprafața acoperișului 
unei 
este
o temperatură 
toate apartamentele în peri
oada călduroasă.

clădiri cu 3—4 etaje 
suficientă pentru a crea 

plăcută în

*-

trecut pe bicicletă turul țării. In anul curent, pină 
gust, intenționează să parcurgă nu mai puțin de 
si „guste* iar din frumusețile României, de pe 
nărui vehicul cu două roți...

li dorim călătorie frumoasă!
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la noi deșeuri D. CRISAN

slnt 
știu

Ema 
facă o

șela 
ani

o condu- 
Amazoa- 
n-au as-

i din 
ei nici

Farkaș 
destăi-

A- 
se 

re- 
ele

greu de ales. Slnt 
Să numim citeva 
proces de fabrica- 

celelalle

este formată numai din 
dar slnt și bărba/i. 
seefiei mecanice și 
de întreținerea și 

mașinilor. Că
mătase. Diviziunea 
precisă. Dar chiar 

pe specialități e 
să înșiri pe toate

E AL

Din nou despre ignorarea
regulilor de

Supărarea lui „El
este". Dacă

DIALOGl-a

VERTICAL
Republica :

(Urmare din pag. 1)
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■ DIN PERU

rugăm, 
tnfeles

de 
se 
eu10,00

11,15

19,40
20,10

vă 
prea

bîrfit. 
tofr 0 

munci

se dă- 
tncepul 

acolo 
un ^(at

noi 
altă

adîncu- 
sărhă- 

acestea

m-a 
mea,

in lipsă, 
foarte

din
ur-

ridicată de marginea estică 
a plăcii .Oceanul Pacific' oa
re, trecînd pe dedesubt, se 
înfundă în adîncurile magmei.

înguste și parcă le 
prelungite, aeriene, 
vorbit apoi despre 

și locuri. Maistrul 
amărăciune

a sarcini- 
a! cincina- 
condițiilor 

unor reali

se Ion

mă ?
„Nu știu

un „el

■nă
imi 
de

care

1 „El 
ar fi
in lipsă... In primul 
principial. Și-n al
ceea ce s-a spus, nu-i eti
ci calomnie.
Concretizați,
acuma n-am

21,50
22.15
«2,25

gust);
resc :
(18—19
TENI : Mamă ciudată (18—19 
august).

12,00
12,30

Tandrețe (17—19 au-
LUPENI — Muncito-

Femeia îndărătnică 
august); RĂRBA-

nu vine vreun au- 
lovind astfel auto-
HD 3 902 care cir-

era n de 
fost cu totul altceva, 

rlnd 
c oilea

se 
cu 3 m pe zi. Planul 
îndeplinit zi de zi, de- 
cu decadă. „Roca e nor- 
—“ îmi spunea maistrul

dv., tă-

oameni '\$i 

va depăși) 
cînd gale- 

orizontal.
>a

Considerăm că ne facem o 
datorie aducînd la cunoștința 
cilitoriloi citeva abateri recen
te de ia regulile de circula
ție săvușite de unii conducă
tori auto, abateri care s-au 
soldul cu avarierea mașinilor 
și, evident, cu sancționarea 
vinovaților. Am dori ca aceste 
cazuri să stea în atenția tu- 
turoi conducătorilor auto care 
circulă pe arterele rutiere din 
Valea Jiului pentru a preîn- 
tîmpina accidente similare, pen
tru a asigura securitatea cir
culației pe drumurile publice. 
Cauzele acestor abateri sînt 
mai multe. De aceea îi invi
tăm pe toți conducătorii auto 
să mediteze asupra lor, să le 
analizeze, să tragă concluzii.

Aflat la volanul mașinii 
32 B 324, în comuna Banița, 
Ion Rusu a schimbat direcția 
de mers prin vira] fără să se 
oprească, să semnalizeze și să 
se asigure dacă din față sau 
din spate 
tovehicul, 
turismul 1 
cula regulamentar pe drumul 
național, provocîndu-i avarii. 
Conduvînd neatenți, cu viteză 
excesivă, pe partea stingă a 
drumului, șoferii Romulus Fle- 
țan și Mihail Kontoș au tam
ponat autovehiculele conduse 
de Tosif Crisan și, respectiv, Constantin

DUMINICA 16 AUGUST

9,00 AUGUST
Deschiderea emisiunii (le 
dimineață. Vara copiilor : 
Să învățăm înotul (lecția 
a V-a). Cursul de cultu
rism. Sfaturi pentru ex
cursioniști. Noile aventuri 
ale lui Huckleberry Finn 
(VI)
Viața satului.
Recital Pia Colombo și 
Dan Spătaru. (In reluare, 
la cererea telespectatori
lor).
De strajă patriei. 
Emisiunez în limba ma
ghiară.
„La stejar, la rădăcină" 
— muzică populară româ
nească.
Jocurile Balcanice de atle
tism. (Interviziune). 
Telejurnalul de seară. 
Reportaj TV’ : „Moisei — 
un saț erou".
Film artistic : „Omul 
alb".
„Omagiu patriei" — 
suri.
Selecțiuni de la Festiva
lul de muzică ușoară — 
Split 1970.
Telejurnalul de noapte.

0 
o

LUNI 17 AUGUST 
Deschiderea emisiunii, 
croa van premieră. 
Intîlnire pe portativ. 
Panoramic științific. 
Actualitatea in economie. 
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Agenda politică 
Mărgineanu.
Roman-foi1''ton : 
pierdute" (V). 
Emisiune-concurs :
trebări". Transmisiune de 
la Oradea.
Jucării fermecate. 
Telejurnalul de noapte. 
Imagini din Sumatra — 
Indonezia (film documen
tar).
Rampa.

Răspundem
• IOAN IxRAUSZ, PETRILA. 

Din scrisoarea dv. nu 
olar în ce constă 
pentru a cărei 
cereți sprijinul, 
redacție pentru 
inentare.

rezultă 
problema 

rezolvare ne 
Treceți pe la 
lămuriri supli-

PETR1ȘOR, l’E-• DUMITRU
TROȘANI. Evident că păstrarea 
curățeniei în jurul blocului și 
casa scărilor este o obligație a 

scrisoarea 
că 
la

fiecărui locătar. în 
dumneavoastră ne relatați 
nu toți locatarii participă 
acțiunile de curățenie și înfru
musețare, Noi vă credem. Dar

Gheorghe Bercea (primul în 
Dărănești, celălalt in Iscroni), 
aducînd grave prejudicii ma
șinilor. Tot datorită vitezei ex
cesive și unui viraj brusc, Ion 
Jianu a răsturnat autovehicu
lul 21 HD 1811, cauzîndu-i de
gradări.

Reamintim conducătorilor 
auto că vitezele reglementare 
sînt de 60 km/oră in localități 
și de 100 
calităților 
și de 40 
și de 70 
calităților 
ne). Numai că 
uită de normele legale ori le 
ignorează conștient și de aici 
pînă la accident nu-i decît un 
pas. Așa a procedat și Ștefan 
Prieop care s-a angajat într-o 
depășire, dar, nerespectînd dis
tanța laterală corespunzătoare, 
a lovit mașina pe care încerca 
s-o depășească; așa a procedat 
și Vasile Hațegan care, con
duced sub influența alcoolu
lui, a răsturnat mașina 31 HD 
761, scoțînd-o din funcțiune 
pentru mult timp.

Sînt, poate, lucruri .simple, 
știute, dar neglijarea lor con
duce la accidente, la avarie
rea autovehiculelor, la pierde
rea dreptului de conducere.

km/oră în afara lo- 
(pentpu autoturisme) 
km/oră in localități 
km/oră ’ în afara lo- 
(pentru autocamioa- 

mulți șoferi

PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00
Muzica dimineții; .6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista litera
ră radio; 10,10 Curs de lim
ba engleză; 10,30 Ion Vasiles- 
cu și interpreții săi; 11.05 Ra- 
dio-Prichindel; 11,15 „Cantata 
Patriei": 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Din muzica popoa
relor; 12,15 Melodii de Liviu 
lonescu; 12,25 Știința la zi; 
12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13.10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,22 ’ 
Cîntece pentru toate vîrstele — 
muzică ușoară; 13.45 Interprcți 
ai eîntecului si jocului popu
lar; 14.00 Radioexpediție pio
nierească; 14,40 Te apăr, te 
laud, te cînt — emisiune mu
zicală pentru ostași; 15.00 Poe
zia clasică românească și mu
zica ușoară; 16,00 Radiojurnal; 
16,20 Cintă Florica Bradu; 16,30 
Revista economică: 16.45 Cînte
ce patriotice; 17,05 Antena ti
neretului; 17.30 Soliști de mu
zică populară; 17.50 Poșta ra
dio; 18.00 Studenți la micro
fon; 18,10 Prezent și viitor în 
științe agricolă; 18,30 Parada 
soliștilor de muzică ușoară; 
19,00 Gazeta radio; 19,20 Melo
dii de Aurel Giroveanu; 19,35 
Orchestra ansamblului folcloric 
..CiocîiTia"; 20,05 Tableta de 
seară: 20,10 Cîntece; 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Solistul serii : 
Michelle Torr; 20,45 Teatru ra
diofonic; 21,40 Am îndrăgit o 
melodie — muzică ușoară; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22.30 
Concert de seară: 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

cititorilor

noi 
mai

articolul n-a putut fi publicat 
deoarece nu arată în mod con
cret cine sînt aceștia și în ce 
bloc locuiesc. Așteptăm 
scrisori dar care să fie 
concrete. '

în sfera 
Același 
pentru 

pe șan-

e VICTOR FLORESCU, 
TRILA. Pe tema .relatată 
dumneavoastră am primit 
redacție și alte scrisori. Vă a- 
nunțăm că ea va intra 
preocupărilor noastre, 
răspuns este valabil și 
grupul de muncitori de 
tierul din Lupeni.

l’E- 
de 
la

Competenta 
și dinamismul 
organizațiilor 

de partid
(Urmare din pag. 1)

în mijlocul comuniștilor, al 
formațiilor de lucru, la locu
rile de muncă, la diferitele 
analize și dezbateri.

Experiența de care dispun, 
puterea de mobilizare, de în- 
rîurire a organizațiilor noas
tre de partid în rîndul ma
selor asigură condiții optime 
și obligă în același timp la 
desfășurarea muncii de par
tid la un nivel calitativ su
perior, Ia prestarea unei ac
tivități bogate, eficiente, pen
tru mobilizarea colectivelor 
noastre miniere la obținerea 
de noi succese în sporirea 
producției de cărbune, a e- 
ficienței economice, ia reali
zarea exemplară 
lor ultimului an 
lului și crearea 
pentru obținerea 
zări superioare în anul 1971.

lnlr-o zi „El este" s-a supă
rat Joatle. Auzise el de la 
nu știu cine că nu știu care l-a 
criticat într-o ședință la care, 
deși trebuia să participe, 
cauza unor treburi „foarte 
gente" a lipsit.

— Ce facem cu el 
Întrebat „El este" pe 
cine".

— Cutitu-i în mina 
iafi. Altfel ar putea să-i creas
că dinții și' nu-i bine.

— Adevăr grăiești a întărit 
„El este" cu surîsul biruitorului 
pe buze. (Și, spre a fi în ton 
cu ce auzise el că-nseamnă con
ducere colectivă, a convocat de 
urgentă comitetul de direcție).

— Tovarăși, a început „El 
este",, cred că știți pentru ce 
v-am convocat.

— Dacă ne spuneți vom ști, 
a replicat „Nu știu cine". Doar 
n-avem noi capul dv. Ale noas- 
tre-s, știți dv., mai mici, mai 
după scaunele pe care ședem. 
Că dacă toți ar avea capetele 
mart, unde-am ajunge ?

’ — V-am chemat deci după 
cum vă spuneam să vă consult 
intr-o treabă foarte gravă.

— Gravă ?, întrebă 
este". Ce-ar putea fi ?

— Am fost criticat, 
continuă cu o mimică

Deschizătura acestora, fertili
zată prin lavă, acționează ca 
un gigantic elevator pe plă
cile tectonice care sînt res
pinse de o parte și de alta. 
Astfel se nasc într-o bună zi 
și cresc ulterior, timp de mi
lioane de secole, cu o viteză 
medie de 1—10 cm pe an, 
funduri oceanice noi. în timp 
ce continente întregi se în
depărtează unul de altul. Ia
tă de ce s-a putut spune, im
propriu de altfel, că conti
nentele sînt în „derivă". E- 
xistă un singur loc în lume 
unde se poate studia sub ce
rul liber, și nu sub mii de 
metri cubi de apă, ceea ce se 
întimplă cu aceste plăci tec
tonice : locul se numește Afar 
și este situat la 
bouti.

adîncime, 
o putere

La 200 km 
curenți de 

fantastică răscolesc 
reosfera

Dar, la celălalt capăt al lor, 
plăcile tectonice întîlnesc o 
altă rezistență pe care trebuie 
s-o învingă. Este rezistența 
opusă de alte piese ale jocu
lui care, fie că sînt imobile, 
fie că se deplasează în sens 
opus cu primele. Infruntîndu- 
se astfel ea doi berbeci, da
lele nu pot decît, fie să alu
nece una de-a lungul celei
lalte (ceea ce se petrece în 
special în California) fie să 

. se suprapună. Așa se întîm- 
plă de-a lungul Anzilor Cor- 
dilieri (care au luat, de alt
fel, naștere în urma acestui 
fenomen); marginea vestică a 
plăcii „America, de Sud" este

vișcoza
Lupeni predomină femeile. 
Slnt în fabrică 'secții deservi
te în exclusivitate de femei. 
Printre ele sa numără,și aceea 
de finisaj textil condusă de 
Ema Farkaș. Cînd spui fini
saj la firul de mătase faci 
analogie cu finisarea unei bi
juterii. E doar ultima filieră 
ce lasă amprenta calității pro
duselor ce poartă prestigiul 
F.F.A. „Viscoza" din Lupeni 
spre cele patru zări, tn sec
ție lucrează aproape at'itea 
femei cite zile sînt intr-un an. 
Cantitatea de mătase produsă 
peste plan în primul semestru 
a lui '70 depășește insă cu 
mult această cifră. Ea este de 
circa 2 000 kg Calitatea pro-

NOTE • NOTE
Pe cînd?

a cursului 
matcă, dar 
concret. Aici 
o precizare.

Despre necesitatea stringen
tă de a se repara digul Ma- 
leii, in spatele Oficiului poș
tal și in aval, s-a mai scris. 
Au venit să confirme că cele 
relatate de locatarii din apro
piere nu sînt vorbe de clacă 
chiar și tovarăși de la secția 
gospodărie a Consiliului popu
lar municipal. Au văzut, au 
promis că vor lua măsuri de 
îndiguire a malului respectiv 
sau de abatere 
apei în vechea 
n-au făcut nimic 
ținem să facem 
Promisiunile durează de anul 
trecut și poate de mai mult, 
în timp ce apele Maleii con
tinuă să rupă și în prezent 
din mal amenintind, în caz 
de viitură, casele și acaretu
rile oamenilor. Asta fiind si
tuația punem din nou între
barea : pe cînd îndiguirea 
Maleii 1

C u ce drept ?
tn anii noștri, în orașul 

Vulcan s-au construit 2747 
apartamente noi în blocuri. 
Fondul locativ al orașului se 
va întregi în acest an cu 
încă 420 de apartamente pen
tru a căror construire statul 
nostru socialist a alocat peste 
19 000 000 lei. Apartamentele 
terminate se dau în folosință

Pînă 
nimic.

— Nu știu care 
Zicea că secretara 
știți cît e de serioasă și
toate, face exact ce-o taie ca
pul. Că pleacă în timpul servi
ciului la film, că repede pe cei 
care vor să mă deranjeze, cînd 
bine știți că am programate ore 
de audiente, că vorbesc Ia te 
lelon cît li ziulica de mare, că.. 
da ce să vă mai spun eu. Afi 
auzit cu toții, doar afi fo'sl de 
lață. Eu am lipsit, că de-uș fi 
fost i-aș fi arătat eu lui. Și 
pentru prestigiul meu, pentru 
marca fabricii, cum s-ar spune, 
propun să-l sancționăm. Nu de 
alta dar rnline, cine știe de cine 
s-o mai lega. Să-l sanefionăm 
exemplar. Ce propuneți ? Și 
„El este" zîmbi încrezător căvre 
cei convocați în biroul său.

— Tovarășe director. Cred 
că-i o greșeală. Cel care v-a cri
ticat n-a fost o persoană anu
me. Părerea-î colectivă.

— De două ori calomnie zise

Martori oculari au vă
zut cum într-o clipă 
nivelul apei a crescut 

cu 50 m
Aceste deplasări se datoresc 

unor curenți lenți, dar fan
tastic tie puternici care răs
colesc la 100—200 km adîn
cime reosfera, strat foarte 
fluid. Deplasările sînt constan
te, dar mișcările pe care le 
provoacă nu sînt constante. 
Intr-adevăr, atîta timp oît 
pragul rezistenței lor meca
nice nu a fost depășit, rg- 
ciie se opun. Apoi, deodată, 
ele cedează. Roca se sparge, 
dalele alunecă brusc și 'pă- 
mîntul se cutremură. Și, dacă 
rezistența opusă este slabă, 
mișcarea brutală și de scurtă 
durată este de cîțiva milime
tri, iar șocul care o întovă
rășește — minim; sînt sutele 

duc/iei s-a îmbunătății și ea 
cu 0,2 la sută in comparație 
cu cea planificată. Deci la 
principalii indicatori de plan 
succese pe toată linia. Făuri
torii acestor succese 
însă muncitoarele care 
să mingile cu atîta _ gingășie 
firele de 
muncii e 
luîndu-le 
tare greu 
acelea care și-au adus și con
tinuă să-și aducă contribuția. 
Evident că cea mai indicată 
să facă aprecieri despre cele 
mai bune muncitoare din cele 
bune este Ema Farkaș, 
secției. Lucrează de 18 
băluti pe muchie în secție așa 
că e în cunoștință de cauză.

pe bază de repartiție.
s-a procedat și cu cele 110 
terminate in primul semestru 
din acest an. Gheorghe Sme- 
trea, salariat la E. M Pa- 
roșeni a găsit de cuviință să 
procedeze altfel. A spart u- 
șile la două apartamente — 
C11 și C 13. Cu ce drept a 
făcut-o ? Cu nici unul. Acest 
mod de a nesocoti legile sta
tului nostru, de a sfida etica 
socialistă și bunul simt, re
latează 
Cornel 
nici un 
tolerat.

corespondentul nostru 
Macavei nu poate în 
fel fi acceptat și nici

Pentru
posteritate
Sînt în Petroșani cîțiva 

neri de profesie bulevardișli.
Cît e ziulica de mare tocesa 
trotuarele. Cînd obosesc intră 
la cofetăria „Nufărul", fac o 
comandă „serioasă" și aș
teaptă. Spre a-și omori timpul 
scot briceagul și încep să-și 
graveze numele cu cate se 
alintă între ei. Poți citi aici 
diminutive ca: „Gioni",
„Luiza", „Hombre" etc. ele. 
Prin acest procedeu tăietorii 
de frunză fin să lase ceva 
pentru posteritate. Oricit ar 
vrea însă, tot nu intră în is
torie.

D. C.

„El este" și se sculă de pe sca
un. Asta înseamnă că cineva se 
ocupă special de zvonuri. Și un 
serviciu specializat pe aseme
nea probleme încă nu avem. 
Să-l înființăm... sigur, trebuia 
să fiu la ședinfă... autocritica 
era neapărat necesară. Secreta
ra ? Așa face ? S-o sancționăm 
(sună, intră secretara). Șă-ți 
faci o decizie. Cam așa: pen
tru repetate abateri de la re
gulamentul de ordine interioară, 
tovarășa, cum zici că te chea
mă, este sancționată, fiind 
transferată pe postul de șei bi
rou zvonuri. Că prea s-au adu
nat multe și n-are cine le În
registra.

— Nu se poate, replică unul, 
după vreo zece secunde 
reculegere. Cum asia ? Nu 
poale. Abia am terminat 
organizarea secțiilor și-a servi
ciilor. Nu se poate.

— Tovarăși, se umflă-n pene 
„El este". Am să cer aproba
rea ministerului, și-o obțin. 
Și-apoi nu-s eu capul conduce
rii. Așa rămîne. Vă mulțumesc 
pentru ajutor. Dacă nu mai 
aveți altceva, cu bine. Și să 
nu mai scape nimic neînregis
trat. Fiecare om să-și onoreze 
postul.

de mii de mici seisme care se 
înregistrează anual de-a lun
gul marilor centuri nestabile 
ale planetei noastre. Dacă re
zistența este puternică, depla
sarea bruscă poate fi de 
cîțiva metri și seismul devine 
cataclism.

Așa s-a întîmplat în Peru. 
Deasupra orașului Yungay, o 
limbă glaciară s-a desprins 
din înălțimea muntelui Hu- 
ascaran (6 768 m) prăbușin- 
du-se în lacul Idanganuco. 
Groaznica avalanșă avea să 
distrugă întreaga vale a lui 
Rio Santa care a urcat din- 
tr-o dată la 50 m. Un colo
nel american care zbura dea
supra regiunilor sinistrate a 
declarati „Am mai văzut așa 
ceva... la Hiroșima".

In spatele acestor lu
gubre turnuri de pază 

— misterul derivei 
continentelor

In Etiopia, porțile Afaru- 

lUWBg

Totuși, întrebată fiind de cete 
mai harnice și pricepute mun
citoare din seefie a rămas în 
cumpănă.

— Cam 
tare multe, 
din fiecare 
fie in speranfa că 
nu se vor supăra. Vorbind de 
fruntașele secției nu pot fi 
omise Elisabeta Birceanu, 
Domnica Naș și Ana Lupaș de 
la răsucit, Florica Tarău, Ma
rfa Moldovan, Ileana Suciu și 
Maria Moceanu de la bobinaj. 
Mergind pe firul de mătase 
să numim pe citeva din mun
citoarele fruntașe și de la de
pănat. Ele se numesc Susana 
Pataky, Senia Meszaros, Ber
tha Kiileng și Ana Crefu.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Republica fetelor (17 
—19 august);
Colonia Lanfieri (17—19 au
gust); PETRILA : Via Mala 
(16—18 august); LONEA — 
Minerul : Asterix și Cleopa
tra (17—19 august); ANI- 
NOASA : Alexandru cel fe
ricit (18—19 august); VUL
CAN :

lui. S-ar putea numi porțile 
Infernului. Dincolo de acest 
defileu fantastic, în care ne 
duce fotograful Victor En- 
glebert (în cadrul primei ex
pediții geologice în această 
regiune), se întinde, la 120 
m sub nivelul mării, avînd 
57°C la umbră vara, un de
șert de la capătul pămîntului, 
unde oamenii se ucid între 
ai pentru o picătură de apă. 
Aici, totul este ostil : clima, 
relieful, care fac din cel mai 
mic drum o faptă eroică pînă 
și pentru rarele ți inospita
lierele triburi nomade. Aceas
ta explică de ce, în afară de 
oîteva raiduri de recunoaște- 
yș, nici o expediție sistema
tică științifică nu a pătruns 
în Afar înainte de 1967. Aici 
se poate studia sub cerul li
ber geneza „derivei continen- 
telor", care este una din ul
timele achiziții ale geologiei.

(Va urma)

— Secția pe care 
ce fi pare o insulă a 
nelor unde bărbații 
ces. Așa este ?

— Da și nu. E adevărat că 
secția 
femei 
purlin 
ocupă
pararea 
merg ceas merite au lăcătu
șii mecanici Nicolae Bojan, 
luliu Sălăjan și Gheorghe 
Meszaroș. Am ținut să-i amin
tesc deși nu fac parte 
secția noastră dar fără i 
că se poate.

In încheiere, 
a ținut să mai 
nuire :

— Mai sînt și

pe care le-am valorificat însă 
cu succes. Din deșeuri se fac 
fire cablate mult apreciate ca 
sfoară de ambalaj.

Din scurta discut ie se poate 
constata că sec fia finisaj tex
til de la F.F.A. „Viscoza" din 
Lupeni este formală dintr-un 
mănunchi de muncitoare har
nice și pricepute a cărui 
preocupare de fiecare zi este 
îndeplinirea și depășirea rit
mică a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor de întrecere, 
obținerea în cinstea aniver
sării Eliberării a unor rezul
tate demne de prestigiul și 
aprecierea de care se bucură.

■'
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nunte semnificative despre 
realizări, perspective, oameni, 
istorie.

La puf se înaintează cu 
1,4 m zilnic, s-a ajuns acum 
la aproximativ 400 m adin- 
cime. La luciările de înainta
re — galerii, înaintarea 
face 
este 
cadă 
mală 
miner Cîrșmaru. Cu alte cu
vinte „Pămîntul ne primește. 
Se lasă mîngliat. Ni 
rule". Avusesem la 
impresia că mă aflu 
Intr-un Ioc ascuns, la 
de taină al alchimiștilor. Pei
sajul natural, dealurile, relu- 
zînd ochiului dreptul de a 
vedea dincolo, păreau să-mi 
confirme această impresie. 
Am văzut apoi vagonetele. 
Și impresia s-a sfărimat, „E 
încă prea mult steril" — îmi 
spunea același maistru Cîrș
maru. Dar parcă glasul său 
venea de undeva de departe. 
Priveam vagonetele, priveam 
șinele 
deam

Am 
meni 
spunea cu 
acele păsări călătoare 
vin. stau pînă la nrima rhen 
zină, și pleacă. Părea că 
nu-i poate înțelege. Dar mi-a 
vorbit cu îndreptățită mîn- 
drie de șefii de brigadă Ba- 
lint Gheorghe și Demeter 
Augustin, de Blaj Blenesy și 
Hiillo Iosif, oameni pe care-i 
cunoaște de ani de zile, oa
meni mai puternici decît stil- 
pii de armat galerii, „oameni 
care iubesc munca".

Maistrul Cîrșmaru a venit 
din Moldova. Are 17 ani de

minerit. Auzisem cîndva o 
zicală „Cine bea apă de Jiu 
n-o mai poate uita". Aș fi 
vrut să-l întreb pe maistru 
dacă a băut apă de Jiu. Nu 
l-am mai întrebat. Cu sigu
ranță băuse.

Plecasem de la un dialog 
nocturn intre oameni și stele. 
Acum dialogul căpăta 
valențe, Îmbogățind o
metaforă. Prăjinile de fier se 
roteau, înaintînd încet spre 
adîncuri: omul vrea să cu
noască, să știe ce e sub el 
Vagonetele încărcate Îmi vor
beau despre hărnicie, despte 
dărnicie. Și chipurile oame
nilor, infruntînd munții îmi 
repetau „vom învinge". Reu
nite. imaginile căpătau, tot 
mai clar, conturul unui dia
log vertical între 
locuri.

Si cînd lucrarea 
faza de investita, 
riile vor alerga
căutlndu-se, pornind de 
Livezeni și de la puțul auxi
liar Est vom putea aplauda 
un dialog orizontal la intllnl- 
rea celor două fronturi de 
înaintare.

fn cinstea marii sărbători 
minerii puțului auxiliar Est 
vor depăși planul cu cîțiva 
metri la înaintare. De cele 
mai multe ori. un metru m 
plus sau in minus nu spune 
prea mult. Aici Insă, unde 
lupta cu fiecare centimetru 
poate căpăta accente drama 
lice, cîțiva metri în plus ca 
păta valori de simbol Un 
metru în plus — ore de ve
ghe și muncă. Este un orna 
giu adus de oamenii 
rilor celei mai mari 
tori a țării, tn zilele 
de august fierbinte.

ADALBERT KEREKES
In ziua de 14 august a. c. 

a decedat, în vîrstă de 76 
de ani, tovarășul Adalbert 
Kerekes, vechi militant al 
mișcării muncitorești din ța- 
ra" noastră.

Membru de partid din ile
galitate, tovarășul Adalbert 
Kerekes a luat parte activă 
la acțiunile organizate și 
desfășurate de Partidul Co
munist Român, activitate 
pentru care a suferit pri-

burghezogoana orînduirii 
moșierești.

După eliberarea 
s-au încredințat 
munci de răspundere de care 
s-a achitat în mod conștiin
cios. Pentru activitatea des
fășurată, i s-au conferit or
dine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

înhumarea va avea loc în 
ziua de 16 august orele 17.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

na
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aniversării
eliberării României

*•.
BUDAPESTA 15 — CORES

PONDENTUL AGERPRES, A- 
LEXANDRU PINTEA, TRANS
MITE : Gu prilejul apropiatei 
aniversări a Zilei eliberării 
României, ambasadorul român 
la Budapesta, Dumitru Tur- 
cuș, și colonel Emilian Bîr- 
lea, atașat militar și aero, 
au depus vineri o coroană 
de flori la monumentul din 
Oroszhaza închinat ostașilor, 
români căzuți în luptele pen
tru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist. Au mai fost 
depuse coroane de flori din 
partea ambasadei române la 
monumentele și cimitirele din 
Miskolc și Nyregyhaza ale 
ostașilor români. La solemni
tate au participat reprezen
tanți al organelor locale de 
partid si de stat.

la Accra Expoziția se bucură 
de un deosebit succes.

BERLIN 15 (Agerpres). — 
La Berlin au fost inaugurate 
ZILELE FILMULUI ROMÂ
NESC, prin prezentarea pro
ducției „Așa s-n născut le
genda". A fost de față șl o 
delegație de cineaști români. 
Cu acest prilej, Gunter Klein, 
adjunct al ministrului cul
turii al R.D.G., a rostit o 
scurtă cuyîntare.

Zile ale filmului românesc 
urmează să fie organizate și 
în regiunile Magdeburg și 
Dresda.
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* Pregătirile pentru lansarea

navei cosmice „Apollo-14tt

ACCRA 15 (Agerpres). -- 
Sub auspiciile Consiliului 
Artelor din Ghana, în locali
tatea Takoradi a fost deschi
să expoziția fotografică 
„PRIN ROMÂNIA DE AZI", 
manifestare consacrată Zilei 
de 23 August. La vernisajul 
expoziției au participat Kwa- 
mena Anasie, membru al Con
siliului de Stat, profesori, oa
meni de artă și cultură, re
prezentanți ai cercurilor de 
afaceri ghaneze. De aseme
nea, au fost prezent! mem
bri ai Ambasadei române de

•

HANOI 15 — CORESPON
DENTUL AGERPRES, CORNE- 
LIU VLAD, TRANSMITE: La 
14 august, Comitetul pentru 
relații Culturale cu străină
tatea al Republicii Democra
te Vietnam a organizat la 
Hanoi, în cadrul manifestă
rilor consacrate sărbătorii 
naționale a României, o 
SEARA CULTURALA ROMÂ
NEASCĂ. Au participat re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Co
mitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, precum 
și Vasile Cioloboc, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste România 
la Hanoi, și membri ai am
basadei. Scriitorul Nhu Phcng 
a împărtășit celor prezenți 
Impresii dintr-o recentă că
lătorie în țara noastră.
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(R. P. Polonă) Vedere din Cracovia

Ziua
națională

Discursul primului mi-
nistru, Indira Gandhi

ob- 
cei 
tn- 
do- 
Pri- 
sint
din

DELHI 15 (Agerpres). — In
tr-un discurs pronunțat cu oca
zia zilei naționale a Indiei, pri
mul ministru, Indira Gandhi, a 
trecut în revistă succesele 
ținute de poporul indian în 
S3 de ani de la proclamarea 
dependenței țării de sub 
minația colonială engleză, 
mul ministru a arătat că 
necesare eforturi susținute
partea întregului popor pentru 
transformarea Indiei într-un 
stat dezvoltat din punct de ve
dere industrial, pentru înfăp
tuirea programelor guverna
mentale privind înfăptuirea unor 
reforme economice șl sociale, 
pentru reducerea șomajului, 
pentru sporirea producției șl 
(asigurarea stabilității econo
mia _ a Țării.

dînd unele probleme ale 
situației internaționale, premie
rul Indiei și-a exprimat îngrijo
rarea față de extinderea con
flictului din Asia de sud-est. 
Criticînd Intențiile guvernului 
britanic de a relua livrările de 
arme către regimul rasist de la 
(Pretoria, Indira Gandhi a ară
tat că această măsură nu 
putea servi decît întăririi 
theidului și ar constitui 
menințare permanentă a 
lor Independente de pe 
nentul african.

ar 
apar- 
o a- 
tărl- 

conti-

Remaniere
guvernamentală 

in Norvegia
OSLO 15 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Norvegiei, Per 
Borten, a procedat vineri la o 
nouă remaniere guvernamenta
lă, cea de-a doua in acest an. 
Titularul Ministerului Agricul
turii, Bjarne Lyngstad, a 
înlocuit cu Hallvard Eika, 
cel al Ministerului Muncii 
problemelor comunale, 
Seip. cu Helge Rognlien. Noii 
miniștri sînt membri ai Parti
dului liberal. După cum se 
știe, în Norvegia guvernează o 
coaliție cvadripartită alcătuită 
după alegerile legislative din 
septembrie anul trecut*

fost 
Iar 

Și 
Helge

0 nouă candidatură pentru funcția de președinte
BEIRUT 15 (Agerpres). — Cu 

trei zile înainte de alegerea 
noului președinte al Libanului, 
o nouă candidatură a apărut 
vineri : cea a lui Camille
Chamoun, fost președinte al 
Libanului și lider al Partidului 
Național Liberal. In afara lui 
Chamon, un singur candidat se 
mai află înscris pînă acum 
pentru alegerile prezidențiale t 
Pierre 
crărilor 
tidului

După

Gemayel, ministrul lu- 
publice și lider al par- 
„Falangele libaneze", 

cum comentează agen-

ai
țiile de presă, candidatura fos
tului președinte al Libanului 
din perioada 1952—1958 aduce 
noi elemente pe scena politică 
libaneză, atît de divizată în ce 
privește principalele probleme 
ale vieții interne și externe ale 
țării. Considerat ca exponent al 
grupurilor politice de dreapta, 
Camille Chamoun ar putea că
păta șanse serioase de a fi ales, 
numai dacă celălalt pretendent 
la mandatul suprem, Pierre 
Gemayel, și el reprezentant al

unei grupări de dreapta, ar 
renunța în favoarea sa. Toto
dată se menționează că prezen
ța lui Chamoun pe lista can- 
didaților ar putea schimba și 
hotărîrea de a nu participa la 
alegeri a lidbrului Frontului 
Democratic Parlamentar, Fouad 
Chehab, considerat a avea șan
sele cele mai mari de a 
magistratura supremă, 
sprijinit de majoritatea 
mentară. După cum se 
președintele este ales în 
de către Parlament.

obține 
fiind 

parla- 
ști e, 

Liban

Republica Dominicană

Balaguer într-un nou
mandat prezidențial

SANTO DOMINGO 15 (Ager
pres). — Președintele domini
can, Joaquin Balaguer, preia 
incepînd de astăzi (duminică) un 
nou mandat prezidențial de 
patru ani în condițiile unei o* 
poziții puternice în țară față de 
realegerea sa în fruntea statu
lui. Comisia electorală centra
lă a respins contestațiile celor
lalți patru candidați în alege
rile din luna mai din Republi
ca Dominicană, acordîndu-i a- 
cestuia victoria cu 655 700 vo
turi față de totalul de 504 000 
voturi întrunite împreună de 
restul candidaților. De reținut 
că Partidul revoluționar domi
nican al fostului președinte 
Juan Bosch, unul dintre cele 
mai puternice partide din opo
ziție, nu și-a prezentat 
dați în aceste alegeri.

Partidul reformist al 
laguer deține, după 
sufragiu, 26 din cele 27 
mandate în Senat și 60 din cele

can di-

lui Ba- 
ultimul 

de

74 în Camera deputaților.
Președintele Balaguer, în 

vîrstă de 62 ani, de profesie 
avocat, este singurul șef de 
stat dominican din ultima de
cadă care a funcționat pe în
treaga perioadă a mandatului 
său. Conștient de opoziția pe 
care o întîmpină, el a promis 
să satisfacă cererile pentru o 
reformă constituțională și pen
tru o nouă lege electorală prin 
care să se asigure depline ga
ranții partidelor de opoziție șl 
să se excludă posibilitatea re
înnoirii mandatului prezidențial.

Joaquin Balaguer a 
funcția de președinte 
oada 1960-1962, dar a 
voit să plece apoi în 
1966, după reprimarea mișcării 
constltuționaliste conduse 
Caamano, el s-a reîntors 
țară și a fost reales 
sub supravegherea 
fanților Organizației 
Americane (O.S.A.).

• KAMAL JUMBLATT, 
ministrul afacerilor interne 
din Liban, a anunțat sîmbă- 
tă că au fost ridicate restric
țiile împotriva activității 
Partidului Comunist Libanez. 
Acest partid — a spus minis
trul — poate să desfășoare 
de acum înainte o activitite 
legală nestinoherită. De ase
menea, Kamal Jumblatt a fă
cut cunoscut că alte două 
partide interzise, Partidul 
Baas și Partidul Național So
cial pot activa în legalitate.

Aceste măsuri — a mențio
nat ministrul afacerilor inter
ne libanez — au drept scon 
consolidarea vieții democra
tice din țară.

Debut de 
electorală

SAIGON 15 (Agerpres). — 
„Americani, cărați-vă acasă !“, _ 
„Jos generalul Thieu !“, „Cerem 
demisia actualelor autorități", 
precum și alte lozinci similare, 
apărute peste noapte pe stră
zile Saigonului, marcau sîmbă- 
tă debutul campaniei electo
rale pentru „alegerile" progra
mate la 30 august în vederea 
desemnării a 30 de noi mem
bri în Cameră Superioară a 
„parlamentului" saigonez.

Nu sînt primele „alegeri" ca
re au loc la Saigon. In urmă 
cu numai cîțiva ani au fost a-

CAPE KENNEDY 15 
de săptămîna viitoare, 
vei cosmice „Apollo-14“, care urmează să fie 
lansată la începutul anului viitor, vor relua la 
baza de la Cape Kennedy seria pregătirilor ne-, 
cesare viitoarei misiuni selenare americane. Co
mandantul navei, Alan Shepard jr., și pilotul 
modulului lunar, Edgar Mitchell, vor petrece 
o zi întreagă în camera de altitudine a-simula
torului orbital. împreună cu ei își va începe 
pregătirile, puțin mai tîrziu, și cel de-al treilea 
membru al echipajului, Stuart Roosa.

Pe poligonul de lansări vor fi încercate, pen
tru cîteva minute și motoarele uriașei rachete 
„Saturn-5“.

Tot în cursul săptămînii viitoare, vor relua 
pregătirile, după un program separat, membrii 
echipajului de rezervă compus din Eugene Cer- 
nan. Ronald Evans și Joe EngJe

(Agerpres). — Incepînd 
membri echipajului na-

Aselenizarea a fost fixată în regiunea cra
terului selenar Fra Mauro, a cărei configura
ție este foarte accidentată. Rocile din această 
zonă ar data, după aprecierile specialiștilor, de 
acum 5 000 milioane de ani, fapt pentru care 
cercetătorii se arată foarte interesați în încer
carea lor de a dezlega enigmele astrului nopții 
și poate ale Pămîntului și întregului nostru 
sistem solar. Fra Mauro se află la o distanță 
de aproximativ 160 km de locul unde a ase- 
lenizat „Apollo-12“.

Nava spațială „Apollo-14“ urma inițial să 
fie lansată în luna octombrie anul acesta, dar 
a fost reprogramată pentru începutul anului 
viitor ca urmare a incidentului survenit în tim
pul misiunii ,,Apollo-13“ și a întîrzierii lucrări
lor comisiei care a anchetat cauzele eșecului 
zborului precedent.

Uruguay

Cercetările
pentru 

descoperirea
sechestraților
"MONTEVIDEO 15 
preș). - Speranțele 
salvarea consulului 
brazilian, Aloysio Dias Gomi- 
de și funcționarului american, 
Claude Fly răpiți de membri 
ai unei; organizații clandesti
ne din Uruguay au sporit
după acceptarea de către
unul din liderii acestei orga
nizații, Râul Send:c, capturat 
în timpul cercetărilor poliției, 
de a discuta cu colaboratorii 
săi aflați în detenție posibi
litățile de eliberare a 
sechestrați, 
transportat 
restare la 
Carretas și 
intre în legătură cu alți deți
nuți membri ai organizației. 
Inițial el refuzase să discute 
cu poliția modalitățile 
să ducă l» eliberarea 
doi ostatici.

. între timp, poliția își 
t£lțg$,^cercetările pentru de- 
PișțȚqgg locului unde sini 
ascunși diplomatul brazilian 
și specialistul american, în 
ciuda faptului că autorii ră
pirii au avertizat că în cazul 
cînd ostaticii ar fi descope
riri, .ei vor fi executați, 
de polițiști și militari 
tuează percheziții casă 
casă la Montevideo și

(Ager- 
pentru 

general

celor
Sendic a fost 

imediat după a- 
închisoarea Punta 

1 s-a permis să

eare 
celor

•on-

Mii 
efec- 

cu 
în 

împrejurimi. Pînă în prezent, 
—în cursul acestor descinderi 

la domicilii au fost arestate 
50 de persoane. Răpitorii își 
mențin cererea de eliberare 
a 150 de deținuți în schim
bul punerii în libertate a 
celor sechestrați.

Pe de altă parte, din surse 
ale poliției uruguayene, șe 
anunță că ar fi fost descon- 
spirată încă .o organizație 
clandestină în urma confis
cării unor documente găsite 
asupra a doi indivizi arestați 
recent.

15 (Agerpres) — 
britanice au reafir- 
împotrivesc oricărei 
creșterii salariilor 

conservator 
Vineri, în cadrul

LONDRA
Sindicatele 
mat că se 
limitări a 
pe care guvernul
le-ar cere-o.
unei întîlniri cu ministrul fi
nanțelor, Anthony Barber, Vic
tor Feather, secretarul general 
al Congresului Sindicatelor 
Britanice, a cerut guvernului 
să ridice restricțiile asupra sa
lariilor și să stimuleze cererea 
internă pentru a încuraja 
creșterea producției. El a subli
niat'că aceasta este cea mai 
bună soluție pentru evitarea 
unei crize economice.

Nou, după cum sublinia coti
dianul „Guardian", este faptid 
că recent ministrul forței de 
munca și productivită*’!. Robert 
Carr, s-a pronunțat pentru a- 
bandonarea soluțiilor pe care 
partidul său le susținuse în 
timpul campaniei electoral». 
„Vom reduce impozitele pentru 
că știm că reducerea lor este 
unul din cele mai bune mijloace 
de frînare a creșterii prețuri-

• AGENȚIILE DE PRESĂ 
TRANSMIT că autoritățile gre
cești au eliberat 150 de deți
nuți politici, membri ai Parti
dului comunist, arestați în pe
rioada imediat următoare e- 
venimentelor de la 21 aprilie 
1967. Guvernul grec a anunțat 
că alți 350 de deținuți politici 
comuniști urmează să fie eli
berați.

• BALANȚA DE PLĂȚI A 
ITALIEI a înregistrat la sfîrși- 
tul ' '
tui 
ne 
că 
italiene a fost în perioada co
respunzătoare a anului trecut 
de 897 milioane dolari.

primului semestru al a-es- 
an un deficit de 560 miiioa- 
dolari. Observatorii amintesc 
deficitul balanței de plăți

lor", afirma Edward Heath Ia 
deschiderea campaniei electora- 

pare posibil să proce- 
o expansiune... la o 

a impozitelor pînă 
vom limita inflația",

le. /„Nu 
dăm la 
reducere 
cînd nu 
preciza cu cîteva zile în urmă 
ministrul forței de muncă 
productivității..

Observatorii constată că 
lariile și prețurile cresc 
tr-un ritm diabolic, 
vitatea muncii, după cum 
marca cu insistență 
Carr, înregistrează o 
lentă. Liderii sindicali 
că economia a stagnat 
jul, care a atins cel mai Înalt 
nivel de după război, continuă 
să crească. Ei sînt de părere 
că problema nu trebuie atacată 
numai dintr-o singură 
cea a salariilor. Este 
o acțiune comună atît 
veniturilor cit și a salariilor. 
Liderii sindicali se pronunță 
pentru o politică activă de in
vestiții și degajarea economiei 
de restricțiile în vigoare.

și

sa- 
în- 

Producti-
re- 

Robert 
evoluție 

arată 
șl șoma-

latură, 
necesară 

asupra

• © ® e e e

• TAIFUNUL „W1LDA", care 
s-a_abătut vineri asupra Insu
lei japoneze Kyushu, a atins 
o viteză de 180 kilometri pe 
oră, provocînd moartea a șase 
persoane și rănirea altor 103. 
Autoritățile locale au anunțat, 
de asemenea, că 5 678 de lo
cuitori ai insulei au rămas 
fără locuințe.

MONETAR 1N- 
a acordat vi- 
împrumut de

Bunurile operei San 
Carlo din Neapole 

sub sechestru
KOMA 15 (Agerpres). — 

Clădirea și țoale bunurile 
aparținînd celebrei opere 
San Carlo din Neapole au 
fost puse sub sechestru, la 
cererea organelor fiscului. 
Urmează să se vindă la li
citație fotoliile de orchestră, 
canapelele din foaieruri, ma
rile oglinzi, și chiar biroul 
administratorului. Teatrul da
torează fiscului 58 de mili
oane lire și casa sa este com
plet goală.

Cercetările companiei
„Ford“

DETROIT 15 (Agerpres). — 
Cunoscuta companie con
structoare de automobile 
„Ford" a anunțat public că 
cercetările privind realizarea 
unui sistem de aprindere 
care să facă imposibilă por
nirea motorului fără exis
tența și prinderea corectă a 
unor centuri de securitate 
au fost, accelerate. Această 
acțiune constituie un răs
puns direct la cererea gu
vernului american de a se 
echipa, pînă la începutul a- 
nului 1973, toate mașinile cu 
sisteme de protecție antișoc 
cu baloane de aer.

Industria americană con
structoare de mașini rămîne 
sceptică față de meritele sis
temului amintit, care constă 
în niște baloane dintr-un ma
terial plastic rezistent care 
se umflă și ies automat din 
bordul vehiculului și din 
spătarul fotoliilor din față 
în cazul unei ciocniri. In a- 
cest fel, cel puțin în inten
ția proiectanților, pasagerii 
se lovesc de un corp elastic 
care îi ferește de răniri sau 
contuzii în urma șocului. 
„Ford" ca și alte firme con
structoare de automobile, 
continuă cercetările în legă
tură cu sistemul de securita
te amintit, dar afirmă că va 
mai trece încă destul timp 
pînă cînd să poată fi pus 
în aplicare cu rezultate mul
țumitoare.

• FONDUL 
TERNAȚ1ONAL 
heri Turciei un 
90 milioane dolari. Acest credit 
este destinat să stabilizeze re
zervele Turciei, a cărei mone
dă națională a fost devalori
zată la 9 august cu 66,8 la 
sută. •

.Cota parte a Turciei la Fon
dul F.M.I. este de 108 milioane 
de dolari. Pînă în prezent, din 
această sumă guvernul de 
Ankara 
dolari.

Nici un risc pentru 
Bobby Moore

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Nu există nici cel mai mic 
risc pentru celebrul fotbalist 
englez Bobby Moore, căpi
tanul echipei Angliei, de a fi 
arestat sau de a fi extrădat, 
indiferent de verdictul jus
tiției din Columbia, se a- 
preciază în cercurile oficiale 
din Londra. Un tribunal din 
Bogota îl judecă pe Bobby 
Moore în contumacie sub a- 
cuzația de a fi furat o bră
țară de aur dintr-un ma
gazin. El fusese arestat de 
poliția columbiană în luna 
iunie și eliberat ulterior

La Whitehall (sediul gu
vernului englez) s-a precizat 
vineri că șeful brigăzii spe
ciale din Bogota, care a an
chetat cazul, s-a declarat 
convins de nevinovăția fot
balistului britanic. De altfel, 
se menționează din aceeași 
sursă, hotărîrea Curții de a 
pel columbiene, chemată să 
judece procesul nu este de
finitivă și nici executorie. 
Dosarul Moore va trebui să 
fie examinat.de un magis
trat superior pe baza con
cluziilor a trei membri ai 
Curții de apel. Potrivit legis
lației columbiene, acest ma
gistrat este împuternicit să 
ia hotărîrea finală, care da
că ar fi defavorabilă lui 
Bobby Moore ar pune în 
mișcare o procedură inter
națională foarte complicată. 
In eventualitatea că Bobby 
Moore ar fi condamnai de 
justiția columbiană și ar 
refuza să se predea autori
tăților de la Bogota, iar a- 
cestea ar cere extrădarea 
lui, tribunalele britanic» vor 
trebui să se pronunțe tie in
sele în acest caz. în confor
mitate cu legislația engleză 
și dispozițiile tratatului de 
extrădare anglo-columbian.

deținut 
în peri- 
fost ne- 

exil. în

de 
în 

președinte, 
reprezen- 

Statelor

campanie 
la Saigon
legeri prezidențiale,
părea că avocatul Truong Dinh 
Dzu, care se pronunța pentru- 
restabilirea păcii, va obține cu 
siguranță cel mai mare număr 
de voturi, dar ca într-o piesă 
bine regizată care-și păstrează 
surprizele pentru actul final, 
victoria a revenit președintelui 
în exercițiu. Generalul Thieu 
și-a prelungit mandatul, în vre
me ce Dzu a putut... să faeă 
cunoștință cu temuta închisoa
re Con Son, unde se mai află 
și acum pentru ispășirea unei 
vini care urmează abia să, fie 
stabilită.

la 
a retras 45 milioane

• Pă SCENA TEATRULUI 
DE OPERĂ „COLON" din Bue
nos Aires a fost prezentat spec
tacolul „Bal mascat" avînd ca 
interpret al rolului Ricardo pe 
tenorul român Ludovic Spiess. 
Iubitorii muzicii de operă din 
capitala Argentinei au făcut o 
primire călduroasă solului artei 
românești.

• AGENȚIA T-ASS ANUNȚĂ 
că Uniunea Sovietică și Algeria 
au căzut de acord să încheie un 
nou acord comercial pe termen 
lung. Părțile au luat această 
hotărîre în urma încheierii cu 
succes a tratativelor purtate Ia 
Moscova de Layaehi Yaker, mi
nistrul comerțului al Algeriei, 
și Nikolai Patolic®', ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S.

INUNDAȚII ÎN PAKISTAN

© AGENȚIA TANIUG IN
FORMEAZĂ că la Bonn s-a a- 

• nunțat oficial că o delegație 
parlamentară vest-germană va 
face o vizită în Iugoslavia în 
perioada 29 septembrie — 4
octombrie. Delegația va*(l con
dusă de președintele Bundesta- 
gului, Kai Uwe von Hassel și 
va reprezenta un răspuns la 
ultima vizită a unei delegații 
parlamentare iugoslave în R. F. 
a Germaniei.

RAWALPIND1 15 (Agerpres). 
— Ploile torențiale care s-au 
abătut în ultima vreme asupra 
unor regiuni din Pakistanul de 
est și revărsările rîurilor au 
provocat cele mai grave cala
mități din ultimii 16 ani. Potri
vit datelor transmise de Agen- 
țai pakistaneză de informații, 
fn ultimele trei săptămîni au 
fost devastate de ape suprafețe 
agricole ce depășesc 20 000 de 
kilometri păleați și au fost

distruse 10 000 de locuințe >1 
construcții.

Datorită acestor calamități au 
avut de suferit peste 10 000 000 
de locuitori din Pakistanul de 
est. Numeroase 
cație din Dacca 
acestei regiuni 
practicabile.

Pagubele materiale se cifrea
ză, potrivit statisticilor oficiale, 
la un miliard de rupii. Cel mai 
mult a avut de suferit agri-

căi de comant- 
și alte zone ale 
au devenit lin

cultura și în special culturile 
de orez. Informațiile transmise 
de agențiile de presă precizea
ză că a fost distrusă o canti
tate de 8 milioane tone de orez, 
ce trebuia recoltat.

Președintele Pakistanului, 
Yahya Khan, a făcut o vizită 
în zonele sinistrate. Au fost 
adoptate măsuri de ur® u 
pentru ajutorarea populației, 
fiind alocate 55 de milioane de 
rupii pentru procurarea de ali
mente.

H O L.E R A
SEUI. 15 (Agerpres). — La Seul s-a anunțat că în două 

regiuni din Coreea de sud — Changnyong și Miryang — a 
izbucnit o epidemie de holeră. Autoritățile, medicale sud- 
coreene precizează că 118 persoane s-au îmbolnăvit de ho
leră, înregistrîndu-se

In același timp, 
au fost luate măsuri 
de holeră. La Beirut

8 cazuri de deces.

O
în multe . țări din Orientul Apropiat 
pentru prevenirea izbucnirii epidemiei 
are loc in prezent o reuniune a repre-

AMENINȚA
zentanților Ministerelor sănătății din Siria, Iordania și Li
ban pentru a discuta adoptarea unor măsuri comune în a- 
ceastă direcție.

Totodată, guvernul libanez a anunțat că Organizații 
Mondială a Sănătății a trimis în Liban o jumătate de mi
lion de vaccinuri împotriva holerei. S-au dat deja dispo 
ziții să aibă loc o vaccinare pe scară națională împotriva 
acestei boli. De asemenea, în Siria au fost expediate 100 000 
de vaccinuri ca urmare a unor cazuri de îmbolnăviri dc 
holeră.
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