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ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI
ALTE COLECTIVE
ÎȘI ÎNDEPLINESC

SARCINILE DE PLAN

Obiective 
de întrecere

Șl ANGAJAMENTELE
Realizări pentru un bilanț exemplar...

depășite
Lucrătorii din industria locală 

a municipiului nostru întîm- 
pină marea sărbătoare a Eli
berării patriei cu succese dem
ne de consemnat. Colectivul 
l.I.L. Petroșani a îndeplinit 
planul producției globale, pe 
cele șapte luni trecute, în pro
porție de 101,5 la sută, iar 
planul producției marfă în pro
porție de 100-.4 la sută. Au 
fost obținute însemnate sporuri 
de produse la principalele sor
timente planificate. La mobilă, 
de pildă, planul perioadei a 
fost depășit cu 12 la sută, ceea 
ce valoric reprezintă obținerea 
unei producții suplimentare de 
350 000 lei (angajament 300 000 
lei pe șapte luni).

întreg colectivul secției tîm- 
plărie de mobilă Petroșani con. 
dusă de Petru Lazăr, iar din 
cadrul colectivului în mod ex
pres șefii de echipă Constan
tin Gurlup. Petru Eva. Iuliu 
Macsai și Sava Cireada și-au 
înscris cu majuscule numele la 
realizările întreprinderii puțind 
raporta, în cinstea zilei de 23 
August, livrarea peste sarcinile 
avute a 80 buc. canapele „Di- 
ham“ și 30 garnituri de mobilă, 
ca și realizarea a două noi și 
valoroase prototipuri de mobilă 
(camera combinată P-70 și 
dormitor' P-60 — la prețul de 
8 000, respectiv, 16 000 lei gar
nitura) care au fost trimise 
pentru omologare la expoziția 
specializată de la Constanța.

Un fapt se cuvine remarcat 
cu deosebire în plus dc toate 
aceste realizări ale lucrători
lor din Industria locală : depă
șirea cu 4,6 la sută, adică cu 
>2 000 lei/salariat (angajament 
1000 lei pe salariat pe șapte 
luni) a prevederilor de plan la 
productivitatea muncii.

Dintr-o convorbire fulger cu tov, ing. Victor 
Iloiu, șeful stației C.F.R. Petroșani, am aflat 
că, în aceste zile, colectivul ceferiștilor petro- 
șăneni este preocupat să obțină rezultate din 
ce în ce mai substanțiale, mai elocvente pentru 
a întîmpina exemplar aniversarea Eliberării pa
triei și împlinirii la 28 august a.c. a 100 de ani de 
la darea în exploatare a liniei ferate Petroșani 
— Simeria, respectiv, a stației. Bilanțul reali
zărilor la principalii' indicatori ai eficienței e-

conomice, după trecerea primeifcjumătățt a- lunii 
curente, este promițător. La staționarea vagoa
nelor la încărcare-descărcare, s-au realizat, în 
medie 14,05 ore/vagon, față de 14,27 ore/vagon, 
cît era prevăzut. Interesul privind .utilizarea 
mai bună a vagoanelor de marfă, la capacita
tea și volumul lor de încărcare, se reflectă în 
realizarea, la sarcina statică, a cifrei de 13,29 
tone/osie, în raport cu 13,20 tone/osie prevedere 
de plan.

• ••
ÎMBINARE

Foto: N. MOLDOVEANU

I 
I
I
I
(
I
I
!
I
I
I
I 
I
I 
I
II 
I
I 
I
I
I
I
I 
I

de Fier

nr. 1 a trecut
cu bine
perioada

de probe
complexe
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Luni la ora 10,57 s-a 
cheiat perioada de 
complexe ale hidroagregatu- 
lui nr. 1 din cadrul Centra
lei electrice de la „Porțile 
de Fier'.

Infoi mmd despre 
veniinent, 
giner-șef 
electrice, 
cele 72 i 
continuă, 
rul, 
ță, instalațiile anexă, 
cum și aparatele noilor sta
ții ce transformare, de 220 
kV, de la Gura Văii și Tr. 
Severin, au lucrat ireproșa
bil. Se precizează însă că 
în actualele condiții de ex
ploatare, cînd barajul de ver
sor nu este ridicat la cota 
finală, cînd căderea apei se 
realizează de la o înălțime- 
redusă, hid roag regatul nu 
poate lucra, în mod obiectiv, 
decit cu puteri cuprinse in
tre 45 și 60 MW. l’e tim
pul efectuării probelor toți 
parametrii funcționali ai 
gregatului s-au situat în li
mite normale, aceste rezul
tate constituind o garanție 
că eforturile făcute pentru 
valorificarea potențialului hi
droenergetic al Dunării, vor 
fi încununate de succes.

încheind cu bine toate pro
bele la care a fost supus, 
primul hidroagregat de la 
Porțile de Fier este socotit, 
începînd de luni dimineață, 
în funcțiune continuă.

PE ȘANTIERELE SOCIAL- 
CULTURALE EXISTĂ 

LARGI POSIBILITĂȚI PENTRU
SPORIREA 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII I
Interviu cu ALEXANDRU LUGOJ AN, inginer șef al Trustului 

de construcții Hiinedoara-Deva

acest e- 
, Stelian Dedu, in- 
al Centralei hidro- 
a subliniat că în 

ore de funcționare 
turbina, generato- 

transformatorul de for- 
instalațiile anexă, pre-

„Nervurile** metalice

ale viitoarei construcții

Rezultatele pe care le-au ob
ținut în acest an constructorii 
obiectivelor socîal-cultunale, a- 
dică ai Grupului de șantiere 
„Valea Jiului" al Trustului de 
construcții Hunedoara — sînt 
relativ bune. Au fost predate 
793 de apartamente, rețele de 
alimentare cu apă, canalizări, 
străzi, alei ș. a. Se află în con
strucție liceul din Petroșani, 
hotelul turistic de la Valea de 
Pești, clubul-cinemattograf Uri- 
cani ș. a. Planul anual valo
ric» este îndeplinit pînă acum 
într-o proporție mulțumitoare. 
Dintr-o analiză mai amănunți
tă, a modalităților prin care 
s-a ajuns la aceste rezultate, 
reiese că nu o productivitate 
înaltă a muncii a stat la te
melia lor.

Depășirea prevederilor de 
plan la unii indicatori a fost 
posibilă doar datorită unor e- 
fective de oameni care întrecea 
pe șantiere necesitățile reale, 
lucru ce a condus de altfel 
atît la neîncadrarea pe ansam
blul Grupului în fondul de sa
larii planificat cît și la ncrea- 
lizarea de către muncitori a 
uhui cîștig mediu corespunză
tor. Nici unul din aceste „se
isme11 economice interne nu ar 
fi avut loc dacă pe fiecare șan
tier ar fi fost realizată cores
punzător productivitatea mun
cii, indicator sintetic care re
velează în modul cel mai con
vingător adevăratul potențial 
specific al colectivului, price
perea, hărnicia și puterea lui 
de mobilizare, talentul și com
petența conducătorilor procesu
lui de producție.

Pentru a elucida aspectul la 
care ne referim ne-am adre

sat tov. ing. Alexandru Lugo- 
Jan, inginer șef al Trustului de 
construcții Hunedoara — unitate 
care include și grupul de șan
tiere din Valea Jiului — care, 
cu multă amabilitate, a răs
puns întrebărilor noastre.

— Rezultatele construc
torilor obiectivelor social- 
culturale din Valea Jiu
lui apar mult estompate 
dacă le privim prin pris
ma productivității mun
cii — care n-a fost rea
lizată pe primul semes
tru al anului cu aproa. 
pe 9 la sută și care, în 
aceeași perioadă, a atins 
numai de două ori, în 
luna martie și iunie, ni
velul planificat. In luna 
trecută, se observă că 
din nou acest indicator 
nu se ridică Ia nivelul 
sarcinilor. S-au vehiculat 
în cadrul grupului de 
șantiere păreri că produc
tivitatea planificată ar fi 
mult prea mare. Conside
rați aceasta o realitate ?

— Afirmația că „productivi
tatea muncii este mult prea 
mare1* o consider subiectivă. 
Comparînd realizările Grupu
lui de șantiere cu cele ale trus
tului nostru (inclusiv grupul din 
Valea Jiului) se observă ur
mătoarele : la indicatorul „pro
ductivitatea muncii11, creșterea 
planificată pentru anul 1970 (fa
ță de anul trecut) este de 16,36 
la sută la T.C.H., respectiv, de 
9,08 la sută în cazul grupului 
din Valea Jiului. Și rezulta
tele procentuale obținute la a-

cest indicator (față de 1969), 
pe întregul trust, sînt supe
rioare celor obținute de către 
grupul nr. 2 (12,02 la sută com
parativ cu 4,05 la sută).

De aici rezultă clar că gru
pul de șantiere din Valea Jiu
lui nu. a fost „nedreptățit" fa
ță de celelalte șantiere ale trus
tului la planificarea indicato
rului „productivitate".

— Am dori să vă cu
noaștem părerea asupra 
cauzelor de fapt, ale ne- 
îndeplinirii acestui impor- 
tant indicator, productivi
tatea muncii, la grupul de 
șantiere din Valea Jiului.

— Cauza principală a nerea- 
lizării productivității muncii la 
grupul de șantiere Valea Jiu
lui consider că este utilizarea 
nerațională a efectivelor și a 
fondului de timp avut la dis
poziție, precum și slaba preo
cupare a unor cadre cu munci 
de răspundere sa.u de condu
cere în șantiere, (maiștri, șefi 
de lot,; șefi șantiere), pe linia 
îmbunătățirii activității forma
țiilor de muncă. Pe șantierele 
din Valea Jiului s-au înregis
trat în acest an peste 49 000 
om ore întreruperi (45 la sută 
din totalul întreruperilor înre
gistrate pe trust); 8 700 om orc 
absențe nemotivate; 13 000 om 
orc învoiri, și concedii fără 
plată (40 la sută din totalul 
înregistrat pe trust); în medie 
in fiecare lună 170 muncitori

Interviu realizat de 
ing. Ion MARGINEANU

(Continuare In pag. a 3-a)
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marine, excursiile de sfîrșit de 
săptămînă în Delta Dunării și 
în alte pitorești localități. Bi
roul dc turism pentru tineret 
inițiază noi forme de petrecere 
a timpului liber. De o largă 
participare in rîndul tinerilor, 
se bucură, de pildă, expedițiile 
cu caracter speologic, excursi
ile de orientare profesională 
pentru elevii ultimelor clase de 
liceu, plimbările de cîteva zile 
cu bicicletele pe itinerarii mai 
lungi etc. Prin intermediul a- 
cestora, tinerii cunosc, printre 
altele, interesante fenomene 
carstice, înălțimile Făgărașilor 
și Bucegilor, unde prospectea
ză noi drumuri de acces și a- 
menajează adăposturi, vizitează 
vestigii ale civilizației antice din 
Dobrogea, cetăți daco-romane din 
Oltenia și Banat, mănăstiri și 
case memoriale din Moldova 
și Bucovina, litoralul.

(Agerpres)

Lumini
inirâtltc

Pe ambele părți ale dealu
lui urcau lumini. O mulțime. 
Era omul și lumina, minerul 
și lampa. Mergeau la șut, în 
schimbul III, ureînd din Valea 
Crividiei spre mina Vulcan.

Pe unii îi întîlnisem pe drum 
înainte. Cunoșteam pe cîțiva : 
Gheorghe Dinu, loan Drăghici. 
Gheorghe Nehaia... O legătură 
sufletească, un respect, o da
torie chiar, m-a făcut să le 
urez însă la toți un „Noroc 
bun“. Le uram în gînd spol
ia muncă.

...Jos, Vulcanul își etala în 
salbe luminile noilor Iui car
tiere, în vremea asta. Erau lu
mini înfrățite cu cele care ur
cau dealul Crividiei. Căci rodul 
muncii minerilor — cărbunele 
smuls adîncurilor — metamor
fozat, irumpe și în lumina e- 
lectrică din căminele vulcăne- 
nilor. Erau lumini ce aduceau 
parcă prin ele însele un larg 
prinos de mulțumire minerilor, 
acestor harnici muncitori ai a- 
dincurilor.

Iulian IORDACHE 
corespondent

La al patrulea număr
A apărut numărul patru al 

revistei „Noi", revistă de 
cultură a Liceului din Lupeni. 
Cuprinsul revistei oferă citi
torilor săi un material co 
evocă evenimentele' din pri
mele zile de după 23 August 
1944, poezie și proză «părti
nind elevilor sau absolvenți

lor liceului, o cronică litera
ră, o anchetă despre ideal, 
un interviu, agenda școlară, 
sport, mozaic. Este remarca
bilă consecvența colectivu
lui redacțional orientată spre 
regularitatea aparițiilor, exi
genta tematică și acuratețea 
stilistică.

Bufet renovat
Se află în faza finală, după 

cîteva am'.iiări, lucrările de 
renovare a butoiului „Jiul" 
din Petroșani, pe care le e- 
fectuează I.G.I. Petroșani, 
După cum ne-a infirmat to

varășul Constantin Ciololan, 
directorul T.A.P.L., ușile bu
fetului renovat „Jiul" vor li 
deschise pentru consumatori 
în ziua de 20 august.

Amenajări în curtea
in noul an școlar, al cărui 

început se apropie, elevii 
Școlii generale nr. l din Pe
troșani vor beneficia în re
creație de o curte mai largă 
Șt aspectuoasă. în aceste zile, 
brigada de muncitori condusă 
de Nicolae Stoica lucrează 
intens la extinderea spațiu

lui curții școlii cu încă 2 000 
metri pătrați. După așterne- 
rea în fundația platformei, 
a pietrei sparte și compacta
rea ei cu cilindrul compre
sor, se va turna deasupra o 
îmbrăcăminte de beton asfal- 
tic. Totodată, accesul elevilor 
(prin strada B. Delavrancea)

școlii
se va face prin mijlocirea 
unui trotuar în lungime de 
80 m ale cărui borduri sint 
aliniate începînd din stra
da Republicii. De aseme
nea, în spatele vechiului 
gard, care s-a demolat, se 
amenajează o zonă verde, 
paralelă cu trotuarul.

_______________ z

DRAPELUL
de pe cetate
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Cei ce trec pe la poalele 
. cetății Deva privesc mirați 

spre vlrjul conului vulcanic 
unde, in vllvălaia zefirului 
de august, flutură tricolorul. 
Pentru moment nu pricep ce 
semnificație are, dar enigma 
se lămurește repede. Acolo 
sus se nivelează, cetatea a 
devenit un veritabil șantier 
dominat de tineri în salope
te albastre care își marchea
ză prezenta prin fluturatul a- 
cela de drapel. Sini elevi ai 
Liceului industrial minier din 
Petroșani 
o parte a 
restaurare 
monument

Pe una din aleile adumbri
te urcind spre citadela că
țărată pe virful dealului, la 
intervale regulate, se aud 
bufnituri înfundate precedate 
de lipăi ascutit de metal. Pe 
un jgheab lung de cîteva 
zeci de metri, piatra este di
rijată spre un loc special de 
depozitare în vederea refolo- 
sirii ei ulterioare. Organiza
rea științifică a muncii 
face simtită si aici. De 
intrare 
cetății 
duios < 
cărora 
viteză 
ză intr-un ritm alert, cu a- 
tenția mereu 'încordată, se 
fac imediat reproșuri celui 
care își permite să întoarcă 
privirea undeva (aici avem 
nevoie de băieți ageri, nu

care și-au dedicat, 
vacantei operei de 
a icestui impozant 
istoric.

se 
la

• și piuă la marginea 
se întinde un șir un

de băieți prin miinile 
bolovanii zboară cu o 
nebănuită. Se lucrea-

de 
in 
la 
distanta optimă 
ducă efortul și 
productivitatea.

— Dă lefii lucrează cu 
lă ambifie și pasiune, 
mărturisește 
Bota de 
slrucf ii 
natorul 
august, 
aici, au 
portat 25 000 de bolovani cu 
care se vor consolida șl re
face zidurile. Tot ei au ma 
executat peste 40 metri cubi 
de săpături pentru a dezveli 
vechea vatră a celătii. Va
loarea totală a lucrărilor se 
ridică la mii și mii de lei.

— Cînd s-a pus problema 
venirii pe acest șantier — a 
intervenit In discuție prof. 
Viorel Bîldea. inși rudarul e 
Iovilor, solicitanții au fost cu 
mult peste necesar. Bineînțe
les că i-am preferat pe cei 
mai buni la învățătură. Pe 
ceilalți i-am lăsat în Petro
șani să invefc pentru ca la 
anul, să obțină șl ei dreptul 
de a lucra pe un asemenea 
șantier.

Aurelian Vanvu, Ionel 
Rădoi, Eugen Roșu, Viorel 
lancu și alții și-au încununat 
frumoasele note obfinute In 
zilele de școală cu realizări

somnoroși, dacă nu 
stare să Iii tt'.miil, 
o> parte), se

dă-te 
caută mereu 
cate să re- 

să sporească

mâi
ne 

Gh. 
con-

maistrul 
la șantierul de 

nr. 1 Deva, coordo- 
lucrărllor. De la 1 
de cînd au venit 
scos, strins și trans-

Al. BĂIGRĂDEANU
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al atletismului românesc

137 puncte; 3. Iugoslavia — 123 punc-»

■'
■

■

întrecerii: 
Cornelia 
1,85 m; 

Elisabeta 
50,10 m;

m; 5 000 m : 
(Iugoslavia) 

m garduri : 
(România) 

4X400 m :

Succes de seamă
■
■

■
■

Itinerant și popasuri turistice
JOC DE VERIFICARE LA PETROȘANI

MUNTELE Șl MAREAB

n
■
B ești 1

devede
N. L. altitudine,

$ 1 LA li L C A IV la munte ?!

101 puncte; 3. Iugoslavia

15; 2. Iugoslavia — 11; 3. Bul-
». G.

(Agerpres)
POPICE

B 
B

ce
ia

> de 
intc-

o 
reluarea 
C,

așa
amȘtiința a susținut du- 

dimineața al treilea

de verificare la Vulcan, cu'

Știința Pe- 
cu intensi- 
După 
jucat

Ediția viitoare a Jocurilor decadă a lunii septembrie 
Balcanice de atletism va a- 1971. 
vea loc la Zagreb în prima

Cea de-a 29-a ediție a Jo
curilor Balcanice de atletism 
s-a încheiat duminică pe sta
dionul Republicii din Capita
lă cu succesul deplin și bi
nemeritat al reprezentanților 
României care în cele 4 zile 
de concurs au cîștigat 15 
medalii de aur, ocupînd lo
curile fruntașe atît în clasa
mentul masculin cit și în 
cel feminin pe echipe. Mi
ile de spectatori prezenți pe 
stadion la această sărbătoare 
a sportului din Balcani, au 
avut prilejul să asiste la dis
pute pasionante, spectaculoa
se la stabilirea de noi per
formanțe și recorduri de va
loare internațională. Atleții 
iugoslavi, greci, bulgari, turci 
au avut fiecare în parte me
ritul în reușita acestei com
petiții, una dintre cele mai 
interesante din istoria balca
niadelor.

Iată câștigătorii probelor 
din ultima zi a 
feminin : înălțime : 
Popescu (România) 
aruncarea suliței: 
Prodan (România)
100 m garduri : Valeria Bu- 
fanu (România) 13”5/10; șta
feta 4X100 m: Bulgaria 
45”9/10; ștafeta 4X400 m : 
România 3’39”2/10. Masculin : 
400 m plat : Tudor Puiu (Ro
mânia) 46”5/10 — nou record 
balcanic și român; 200 m : 
Ivița Karasi (Iugoslavia) 21” 

record baleanic; triplu 
salt: Caro! Corbu (Româ
nia) 16,65 m; disc: Teodor 
Artarski (Bulgaria) 57,70 m; 
prăjină : Hristu Papanicolau 
(Grecia) 5,40 
Dane Korita 
14’12”6/10; 110
Nicolae Perta 
14”l/10; Ștafeta 
Iugoslavia .T08”4/10.

CLASAMENTUL FINAL PE PUNCTE: 
masculin : 1. România — 153 puncte; 2. Bul
garia 
te; 4. Grecia — 91 puncte; 5. Turcia — 17 
puncte. Feminin : România — 135 puncte; 2 
Bulgaria 
puncte; 4. Grecia — 8 puncte; 5. Turcia 
puncte.

CLASAMENTUL PE MEDALII DE AUR 
1. România 
garia — 6; 4. Grecia — 4; 5. Turcia — 1

Competiția internațională de marș

„PREMIUL
ZIARULUI „MUNCA"

Cea de-a 10-a ediție a com
petiției internaționale de 
marș „Premiul ziarului „Mun
ca", a fost, cîștigată de echi
pa Dijjamo București (Cara- 
iosifoglu, llie Such), care a 
obținut în cursa de ștafetă 
3x10 km timpul de 2h29’08”. 
Pe locurile următoare s-au

clasat combinata România — 
Bulgaria — 2h32T3”; P.T.T. 
București — 2h32’43”.

Proba individuală rezerva
tă juniorilor pe distanța de 
3 km a fost cîștigată de tî- 
nărul atlet Liodor Pescaru 
din Cîmpulung-Muscel.

FOTBAL

Duminică dimineața, echipa 
de tineret-rezerve Jiul Petro
șani, a susținut un nou joc de 
verificare acasă, in compania 
Minerului Lupeni. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
4—2 (2—1). învingătorii au fo
losit următoarea formație: 
Moise — Șleam, Pop, Caraina- 
lis, Bodrojan — Petrea, Dodu

săptămînă înainte de 
campionatului diviziei 

echipa de fotbal 
troșani își continuă 
tale antrenamentele, 
săplămîna trecută a 
Zăvoi cu echipa locală Foresta, 
în compania căreia a realizat 
o victorie cu scorul de 5—4,
și pe terenul din Petroșani, cu 
formația de tineret-rezerve a 
dîului, în fața căreia a pierdut 
cn 1—2, 
mini că

Au

— Anghel, lonescu, Țuraan, 
David. Au mai jucat, in repriza 
secundă, lllopețchi, Nemeș, Tiriș, 
și Gudacu. Golurile echipei din 
Petroșani au fost realizate de 
Țurcan 2 și Gudacu 2. O com
portare mai bună au avut Moi- 

Șleam, Dodu, David, loiies- 
Țurcan.

se,
CU,

joc
echipa minerilor dm localitate.' 
Meciul a fost plăcut, intere
sant, și s-a terminat cu scorul 
de 7—1 în favoarea studenți
lor, ceea ce dovedește superi
oritatea lor tehnică și fizică. 
Suporterii echipei Știința Pe
troșani așteaptă ca și în viito
rul campionat echipa Jor sa în
registreze rezultate bune 
cu-jn îi obișnuiseră cu doi 
în urmă.

fost desemnafi campionii
municipali

de popice din PetrilaArena 
a găzduit duminică etapa mu
nicipală a campionatului repu
blican individual rezervată ju
niorilor și seniorilor. Și-au dis
putat întîietatea campionii a- 
sociatiilor sportive Minerul 
Vulcan, Utilajul Petroșani și 
Jiul Petrrla, Au lipsit nejusti
ficat reprezenlantii echipelor 
Parîngul Lonea, Minerul Petro
șani și Viscoza Lupeni.

După întreceri pasionante au 
fost desemnați campionii muni
cipali pe 1970. La juniori, pri
mul loc a revenit lui Petre 
Horhoianu, Minerul Vulcan — 
755 p.d. Pe locul al Il-lea ‘s-a

pe 1970
clasat Victor Miclea 
Petrila, cu 730 p.d. 
primilor trei clasați 
este 
ciu,
P.d.;
P-d. ;
p.d.,
De menționat că la
Maria Silvestru a cîștigat fără 
adversar, calificîndu-se 
de Petre Horhoianu și
Suciu pentru etapa 
care va avea loc în 
29 și 30 august.

următoarea : I)
Utilajul Petroșani
2) Eugen Ghirciș
3) Rudolf Cosma 

ambii de la Jiul

CICLISM

—♦—

VOLEI

România

Polonia, 
Ungaria 
caravana 
cliștilor 
Brașov —

„Cupa Prieteniei

R. F. a Germaniei 
și România.

multicoloră
va parcurge 

Făgăraș și

„CUPA
V//ZZ////ZZ/ZZZ///ZZ/Z/Z//Z/Z///ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWZIZZZrZZZZZZ <-//Z/ZZ/Z/Z/Z/Z///ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZrZZZZZZAZZ,>ZZ«Z/ZZZ

CUTEZĂTORII

Dumitru CORNEA

Epilog

Astăzi, la Brașov se dă 
startul în ceh de-a XV-a edi
ție a cursei cicliste interna
ționale „Cupa Voința". La 
startul probei vor fi pre
zenți aproape 80 dc cicliști 
fruntași din Bulgaria, Italia,

Astăzi, 
a ci- 
etapa 
retur.

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— In orașul Voroșilovgrad 
au continuat meciurile com
petiției internaționale femi
nine de volei pentru „Cupa 
prieteniei", la care participă 
selecționate de tineret din 

>țările socialiste. Echipa Ro
mâniei a învins cu scorul de 
3—0 echipa Ungariei. U.R.S.S. 
a întrecut eu 3—1 Bulgaria,

—♦ —

Scurte știri
RIO DE JANEIRO 16 (A- 

gerpres). — Intr-o declarație 
acordată cotidianului „Jornal 
do Brasil", președintele Con
federației braziliene a spor
turilor, Joao Havelange, a a- 
i'irmat că va propune ca la 
turneu) final al campionatu
lui mondial de fotbal din 
1974 să participe 24 de e- 
chipe. Sporirea numărului de 
echipe, a subliniat J. Have
lange. va împiedica repeta
rea unor „nedreptăți1* cauza
te de formula cu 16 fina
liste, cînd o singură înfrîn- 
gere era suficientă pentru a 
elimina o echipă. J. Have
lange preconizează un sistem 
cii două grupe de cîte 12 e- 
ehipe, ciștigătoarele urmind 
să-și dispute finala.

HAMBURG 16 (Agerpres). 
— In proba de dublu băr
bați a campionatelor inter
naționale de tenis de la 
Hamburg, cuplul român llie 
Năstase, Ion Tiriac a învins 
cu 6—4, 6—3, 6—3 perechea 
australiană Alexander — 
Dent.

In cadrul acțiunilor de va
canță organizate de către 
Consiliul municipal al Orga
nizației pionierilor s-a în
scris și competiția fotbalis
tică dotată cu „Cupa Cute
zătorii" — .trofeu devenit tra
dițional în perioada vacanței 
de vară a pionierilor și șco
larilor. Întrecerile s-au des
fășurat pe trei centre urbane 
— Vulcan, I.upeni și Petro
șani — dînd naștere la dis
pute dîrze, pasionante. Din 
fiecare centru s-a calificat 
cîte o formație pentru eta
pa municipală. Acestea au 
fost echipele școlilor generale 
nr. 3 Lupeni, nr. 2 Vulcan și 
nr. 5 Petroșani. La această 
etapă finală a participat ca 
invitată și echipa școlii ge-

nerale nr. 5 Petrila, in cali
tatea sa de câștigătoare a 
campionatului municipal al 
școlilor generale. Jocurile au 
avut loc în ziua de 14 august 
pe terenul C.F.R. Petroșani, 
într-o ambianță specifică în
trecerilor fotbalistice cu miză.

Pentru locurile 1—*2 s-au 
întrecut echipele școlilor ge
nerale nr. 5 Petrila și nr. 3 
Lupeni. Au învins petrilenii 
cu scorul de 2—1. intrînd în 
posesia rivnitului trofeu de
ținut anul trecut de parte
nerii lor dc întrecere. Locu
rile 3 și 4 au revenit, in 
ordine, reprezentativelor șco
lilor generale nr. 5 Petroșani 
și nr. 2 Vulcan. Am remar
cat. cu acest prilej, mulți c- 
levi talentați, cu frumoase

ant 
la 
au 
O-

19 septembrie trecut 
organizat o masă rotundă 
redacție în jurul căreia 
luat loc antrenorii : Titus 
zon (Jiul Petroșani — fotbal),
Vasile Rusu (Știința Petroșani
— rugbi), Nicolae Barabaș —•
(Știința Petroșani — 1.....J
bal), Eugen 
Petroșani — 
minin), Teodor 
ința Petroșani 
Glîeorghe Irimie 
troșani — fotbal), Cornel Că
rare (Minerul Lupeni — fotbal). 
Tema abordată atunci era i 
„Sportul de performanță iși 
cere drepturile!" Peste cîteva 
zile Întrebărilor adresate la re
dacția le răspundea și Eronim 
Ceacu (Știința Petroșani — vo
lei). Ultima întrebare — a 4-s
— era: „Vizați un loc 
la sfîrșitul campionatului 1969-- 
1970?". Răspunsurile au 
categorice, optimiste, iar 
torii sportului din Valea Jiului 
au așteptat cu nerăbdare 
încredere realizarea lor.

Să reamintim pe scurt 
punsurile primite atunci 
întrebarea a 4-a și să vedem 
cîte d.n ele înfruntă realitatea 
de la finele campionatului 
1969—1970, la toate discipline
le sportive la care Valea Jiu
lui a avut angrenate 
divizionare A, B, C, i 
întrevede pentru noul 
nat.

T1TUS OZON : „...să 
la finele campionatului 
din locurile 5—8 în clasament". 
Și Jiul a venit pe locul 7. A- 
vînd o comportare constant 
bună, Jiul a suit pînă pe locul 
5, dar 
interes 
tide și

haiid-
Bartha (Jiul 
handbal l'e- 
Szilagyi (Ști- 
— baschet), 
(Știinta Pe

echipe 
și ce se 

campio-

venim
pe unul

a avut o scădere de 
am zice în ultimele par- 
a încheiat campionatul

Auzim adesea în lunile 
vară discuții cel pujin 
resante cum ar fi :

— Vai ce bronzat(ă) 
Ai fost ia mare ?...

— Da, ia mare..
— Bănuiam. Se 

la o poștă...
— La mare... 

vreau să zic.
— Cum adică...
— Chiar aș>a. La munte te 

bronzezi mai bine că ești 
mai aproape de soare...

— 1 !...
Am inventat acest ciimpei 

de discuție pentru a susține 
cauza pentru care voi pleda 
în continuare. Și anume, a- 
ceea că nu doar la mare le 
poți bronza, că nu doar pe 
litoral se poate uita inima, 
că' muntele îți oferă tot at-î- 
tea, ba chiar mai multe, sa
tisfacții decît marea neagră 
cea albastră. Personal, îndră
gesc și marea și muntele.

Iubesc marea. îmi place 
să văd răsăritul soarelui și 
al lunii, să mă plimb în fapt 
de seară pe faleză, dulce 
mîngîiat de briză, să mă ex
pun puternicelor raze ale 
soarelui, să mă perpelesc pe 
nisipul fierbinte, să scrutez 
cu binoclul nemărginirea 
pelor, să 
(pînă la 
a nu 
rului), 
clădiri 
răsar 
ploaie, 
ceea atît de divers colorată, 
să măsor în gînd amplitudi
nea fluxului și a refluxului 
care cheamă la scăldat

Iubesc marea. Iubesc insă 
mai mult muntele. îmi place 
să-i bat potecile cu umbră 
deasă să mă cufund în Fn!s- 
tea lui surdă ori să mă înuin 
cu ciripitul păsărelelor, 
urc pientiș serpentinele, 
simt sub tăln; covorul 
iarbă ^rasă. să-i 
piscurile înfipte în 
cerului, să-mi răcoresc 
în apa rece și limpede a iz
voarelor repezi, să mă minu
nez de jocul sprințar al păs
trăvilor sau de fuga sprinte
nă a căprioarelor, să ascult 
legende de la oamenii nădu- 
rilor, să-mi desnrăfuiesr nlă- 
mînii. să uit de ora exactă.

Marea atrage, muntele 
cheamă. Marea incintă, mun
tele fascinează. Marea ispi
tește, muntele vrăiește. Marea 
este plină de pitoresc, mun
tele este plin si de inedit. 
Marea îți oferă satisfacții și 
îrttîmplări ușor trecătoare, 
muntele iți oferă satisfacții 
și întîmplări durabile Și 
mai este ceva. La maro se 
ainnge repede, ușor, confor
tabil : cu trenul, cu mașina, 
cu avionul. La munte An a- 
itrnrie mai încet și numai cu 
pasul. Se poate ajunge și cu 
mașina dar atunci muntele 
nu-ti mai oferă tot ce are, 
atunci nu. mai faci adevăra
tul turism sau adevărata 
drumeție. Pentru că a merge

la munte înseamnă a îndrăgi, 
mai mult sau mai puțin, tu
rismul, adică acea activitate 
cu caracter recreativ sau 
sportiv constînd din parcur
gerea pe jos sau cu diferi le 
mijloace de transport a unor 
distanțe, pentru vizitarea re
giunilor pitorești, a localită
ților, a obiectivelor culturale, 
economice, istorice etc. (din 
dicționar). De aceea, ori de 
cîte ori am de ales între 
munte și mare, prefer munte
le. Prefer să evadez la pas 
în singurătatea pădurii decît 
să mă amestec în gloata mă
rii. Evident că gusturile nu 
se discută. Dreferințele se 
formează nu se impun, așa 
îneît rîndurile acestea nu se 
vor altceva decît un îndemn 
ta drumeție în munți,

ales că locurile pe care tră
im și muncim ne oferă exce
lente condiții în această di
recție. Este o activitate de 
odihnă și recreere a"-'șibilă 
tuturor viratelor, nu presu
pune mari cheltuieli materi
ale și nici de timp, iar în 
plus este deosebit de nece
sară pentru schimbarea aeru
lui poluat de aici de jos — 
unde fumul nu ne iartă nici 
măcar o zi — cu aerul ozo- 
nat. tonifiant, de la munte.

în alte numere ale ziaru
lui nostru vom prezenta cî
teva itinerarii turistice ce 
se pot efectua ușor și popa
suri montane. Vom Începe 
cu cabana de vînăloare 
Aușel.

Rața...
De fapt nu era doar o ra

ță, ci trei. Își efectuau pro
gramul lor obișnuit pe apa 
unui pîriiaș din Lonea. Vă- 
zîndu-Ie cit de drăgălașe sînt, 
după ce s-a convins că-i sin
gur cu ele, Gheorghe Ma- 
teșan, din Petrila, le-a între
rupt jocul, le-a luat cu el ți 
le-a vîndut cu 80 lei per to
tal la bufetul „Cerbul" din 
Lonea. In zadar aștepta baba 
Rozalia să se întoarcă rațele 
acasă. Nu știa că le-a luat 
Mateșan la o țuică. La mili
ție însă Mateșan a ajuns sin
gur, fără rațe, Iară bani. 
Deocamdată dă explicații că 
rațele nu s-au împotrivit și 
că... el a mai fost condam
nat. Dacă rațele s-au împo
trivit sau nu, e greu de sta
bilit, dar că Mateșan a mai 
fost condamnat se știe.

Turistul de la „Turist"
Turist prin Banița, Marin 

loniță s-a oprit în seara de 
23/24 iulie a. c. în fața bu
fetului „Turist* să ia ceva 
pentru drum. Momentul era 
propice, deoarece gestionarul 
închisese (era ora 23). Atunci 
Marin a spart bufetul, a in
trat înăuntru și s-a aprovi
zionat cu bani și băutură. 
Fiind singur, deci neavînd 
cine să-i ureze noroc, n-a 
avut noroc. A fost prins și 
dus la organul de miliție. Tu- 
ristuUMarin loniță a fost, 
cum se zice, adunat de pe 
drumuri.

da 
să 
din 
ca 
să

Staicu

de la Jiul
Ordinea 

la seniori 
Aurel Su-

— 333
— 330

— 312 
Petrila

junioare

alături 
Aurel . 

județeană'' 
zilele d.c.

BÂLO!

perspective de creștere, 
ar putea intra 
selecționerilor 
eîțiva dintre ei : Vasile Faur.
Carol Andra.ș, 1 
(Școala generală 
peni), Augustin Soroca, 
rin Ciripici, Iosif 
(Școala generală nr. 5 Petrf- 
la). Adrian Simina, Ioan llie 
(Școala generală nr. 2 Vul
can), Eugen 
Sasu (Școala 
Petroșani).

Comisia de 
competiției a 
plomă echipei 
nr. 2 Lupeni, 
mai tînără 
întreceri.

in vederile 
locali. fată I

Petru Popa 
i nr. 3 Lu-

Ma-
Kraibic

Bărăiac, loan 
generală nr, 5

organizare a 
acordat o di- 
Școlii generale 

ca fiind cea 
participantă la

a- 
mă avînt în larg 

geamandură pentru 
de lucru salvama- 
admir elegantele 
beton și sticlă ce 
ciupercile după 
privesc lumea a-

scrutez 
coasta 

fala

Rudele...
intr-unu din serile trecute, 

Sandu Dumitru, din Lupeni, 
și-a trimis soția la bufetul 
din Bărbăteni să-i cumpere 
țigări. I-au ținut calea rudele 
lor : Ion Stoiean, Aurel Les- 
nea, Vasile Stoiean, Elisabeta 
Sav, Bebe Stoiean... S-au 
luat la ceartă, apoi la bătaie. 
„Spectacolul'- a durat pînă 
tîrziu, pe stradă și la Du
mitru Sandu acasă. Rudele 
s-au cinstit cu ce au apu
cat : bolovani, pietre, sticle, 
lemne. Pînă la urmă s-au 
împărțit în două : cei rămași 
teferi — la miliție, cei acci
dentați — la spital. Se vor 
aduna în curînd, din nou, în 
fața comisiei de judecată.

Direcție greșită
Vasile Mureșan este condu

cător auto. De curînd.a pri
mit o mașină nouă, care tre
buia rodată. Ruta fixată pen
tru rodarea mașinii nu i-a 
convenit însă lui Mureșan. 
Pentru a justifica drumurile 
făcute pe alături de traseul 
.fixat, el a modificat foile de 
parcurs. Această schimbare 
de direcție l-a condus însă 
spre închisoare pentru 6 luni.

Dexteritate

la niște răspunsuri optimiste
pe onorabilul loc 7 în clasa- 

1 mentul final. Deci, s-a muncit 
bine, lumea e mulțumită. Pen
tru noul campionat, Jiul aspiră 
la unul din locurile 1—4. li 
dorim să-și respecte angaja
mentul măcar ca în anul tre
cut.

VASILE RUSU : „Care va fi 
acest loc e foarte greu de 
spus. Ne vom afla cu siguran
ță în prima jumătate a clasa-

meniului". Rugbiștii s-au ținut 
și ei de cuvînt, terminînd pe 
locul 5 din 12 echipe. Este un 
rezultat bun care dovedește 
pregătirea componenliior echi
pei, dăruirea lor în joc, dra
gostea față de culorile asocia
ției. în campionatul 1970—1971 
rugbiștii de la Știința sînl ani
mali de
de a se clasa pe un loc cit iWai

onorabil în clasamentul 
Pentru acest lucru au 
condițiile,

NICOLAE BARABAȘ: 
biectivul la finele acestui 
pionat : unul din locurile 
cu tendință evidentă spre 
Avem o serie grea". Se
că handbaliștii de la Știința, cu 
o valoare unanim recunoscută, 
au retrogradat din divizia B.

final, 
toate

„O- 
cam- 
1-3,

1.
știe

aceleași intenții bune

tost 
iubi

anume

mai 
nos- 
insa

Cauzele sînt multiple, au 
fost subliniate de ziarul 
tru. Știința nu mai este 
în divizia B. Ceea ce Îngrijo
rează mai mult este că nici nu 
dă deocamdată semne de reve
nire. Toată lumea a intrat în- 
tr-o vacanță prelungită in frun
te cu antrenorul Nicolae Bar-j- 
baș. Oare chiar atîta neglijare 
merită handbalul masculin pe- 
troșanean care aduna atîția 
spectatori la teren ?...

EUGEN BARTHA : „Am spus 
și așa rămîne : locul 1". Ele
vele profesorului Eugen Bartha 
s-au aflat însă la un pas 
retrogradare. Distanța de 
locul 1 propus pînă la a 
locurile 9 și 10 este cam i 
Știm cîte emoții ne-au 
handbalistele de la Jiul 
ales în meciurile disputate 
casă. Am dori ca în noul cam
pionat să ne scutească de griji. 
Deocamdată însă nu știm ce au 
de gînd. Campionatul se 
peste 
le-am 
ment 
se va 
tesc la mare unde se află 
cîteva zile.
la mare și alta e aici, la mun
te, unde vor juca în campionat. 
Nici nu se știe precis pe ca 
teren își vor desfășura meciu
rile oficiale, căci terenul de 
handbal de la stadionul „Jiul" 
s-a transformat în trei terenuri 
de tenis de cîmp pentru ama
tori.

TEODOR SZILAGYI : „Ținîrid 
cont de "valoarea de acuma a 
echipei mele, sper să termin 
campionatul în primele patru 
formații din zece cîte sînt în 
serie". Baschetbaliștii s-an apro
piat de obiectiv, deși puteau

de
Ja 

evita 
mare, 

dat 
mai

a-

reia 
două săptămîni, dar nu 
văzut la nici un anirena- 

pe teren în Petroșani. Ni 
spune poate că se pregă- 

de 
Una e pregătirea

realiza mai mult. Antrenorul 
Szilagyi speră mai mult în noul 
campionat pentru care și-a re
luat partial pregătirea.

GHEORGHE 1RIM1E : „Aș răs
punde simplu că ne vom stră
dui să fim din nou prezenți la 
barajul pentru promovarea tn 
divizia B". Cu cîtă dificultate 
a reușit Știința să evite retro
gradarea se știe. Alte comen
tarii nu-șî mai au rostul. Să a- 
rătăm doar recenta hotărîre a 
profesorului Gheorghe Trimie și 
a elevilor săi de a nu repeta fi
gura de anul trecut. E riscant.

CORNEL CĂRARE : „...Noi
vizăm unul din primele trei 
locuri în seria a V-a. Poate și 
primul". Pe primul ntJ a venit 
Minerul Lupeni, dar pe 3 da. 
Fotbaliștii din Lupeni au avut 
comportări bune și dacă în 
campionatul trecut n-au reușit 
ceea ce doreau sînt convinși 
că la finele campionatului vii
tor nu vor mai avea pe nimeni 
în fată. Ei îsi continuă cu inten
sitate antrenamentele. și-au 
lărgit lotul de jncMrrri. își re- 
gazonează terenul, așa că...

La rîndul său, ERONIM 
CEACU considera nici mai mult 
nici mai puțin că echipa sa de 
volei va rămîne în divizie. Dar 
soarta a fost tristă și cu volei
baliștii care au părăsit divizia 
B imediat după colegii lor 
handbaliști.

Deci anul comoetitional 
1969—1970 a fost un an negru 
pentru multe dintre echipele 
noastre divizionare. Două au 
retrogradat din divizia B. două 
au evitat în ultima clipă retro
gradarea. onorabil 
du-se doar trei, 
Jiul (fotbal), Știinta 
Minerul (fotbal). Să
cu răbdare și încredere 
sezon sportiv...

comportîn- 
rcspectlv i 
(rugbl) și 
așteptam 

noul

Dumitru GHEONEA

Unii oameni au o dexteri
tate demnă de invidiat nu 
alta. Cu această calitate se 
lăuda Și Aurel Rus din Lu
peni, str. Bueegi nr. 32. El a 
introdus mina în buzunarul 
lui Ștefan Marton fără ca 
acesta să simtă. Și tot așa 
a scos-o, împreună cu Un 
portmoneu și 600 lei. Pînă 
la urmă păgubașul "„s-a 
prins". Și hoțul a fost prins 
și condamnat la 2 ani închi
soare. Pentru o simplă sco
tocire prin buzunare străine...

„Odihnă" activă
Nu-i era teamă de nimeni 

în tot Lupeniui. Făcea scan
dal, înjura, lovea în dreapta 
și-n stingă. Atenționat de mai 
multe ori de organele de mi
liție, 'Teodor Suciu nu s-a 
potolit. Ba mai mult : și-a 
sporit pornirile scandaloase. 
Ultima „ispravă" a săvîrșit-O 
la restaurantul „Cina" unde 
a provocat scandal, a rupt 
scaune, a spart sticle și pa
hare. Pentru „osteneala" lui, 
Tudor Suciu a primit 6 luni 
de „odihnă". Activă...

La cosit și... adunat
E plină vară. E vremea co

sitului. Ploile abundente au 
grăbit creșterea ierbii. La 
coasă a plecat într-o zi și 
Petru St. Sîrb. din Vulcan, 
împreună cu o rudă a sa. 
Dar n-au mers pe terenul 
lui Sîrb, ci pe acela al Vic
toriei Rusu, pricinuindu-i a- 
cesteia o pagubă de peste 
1 000 lei. După cosit, Sîrb nu 
va aduna fîn, ci o amendă, 
căzută... ca lovită de coasă.

Rubrică redactată de
G. DINU
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Valea Jiului, or- 
superioară a pro- 
a muncii și-a pus 
amprenta pe multefes:

— Pe aceste drumuri „merge" și rodul muncii mele! Foto : N. MOLDOVEANU

1
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(Urmare clin pag 1)

la fel de prestigioase aici, 
pe șantier. Activitatea nu 
este rodnică atit sub aspec
tul randamentului pe care-1 
dau zilnic, cît sub cel al cîș- 
tigurilor de ordin personal. 
Zilele petrecute aici au fost 
deosebit 
tru toti.

— Fu, 
Vanvu, 
lui U.T.C. pe liceu 
avut surpriza unor descope
riri interesante, Săpînd lingă 
zidul de vest a) cetății am 
dat peste cîteva schelete u- 

aceștia 
fost 

de

de instructive pen-

povestea Aurelian 
secretarul comilelu- 

um

roma- 
Bucu- 

aproa- 
rînd 

și la

18,45

19,20

19,30
20.00

21,00

21.35

22,10

mane. Cu siguranță 
păzeau cetatea și au 
surprinși de «xplozia 
acum 122 de ani care a pre
făcut în ruine o parte a zi
durilor. Lingă ele am găsit 
bombarde de metal și dife
rite obiecte de ceramică A- 
ceslca au fost duse la mu
zeu pentru a fi puse la dis
poziția vizitatorilor. Ce poate 
fi mai interesant și mai plă
cui decît să Iii autorul unor 
asemenea descoperiri ?

— Acțiunea noastră, 11 
completează colegul său Fd- 
mond Tecar, are toate atri
butele unei activități ș'iin- 
titice de recreere. Pentru a- 
cesl fapt ani și linul aid de 
mult să vin aici. Sin! un pa
sionat arheolog, in urmă cu 
doi ani am fost pe șantierul 
arheologic de la Mintia. E- 
ram singurul elev printre 
studenții din Cluj. Acum mă 
aflu aici și nu voi lipsi de 
In nici o aHSi ocazie ce mi 
se o/eră. In urmă cu cîteva 
zile am trăit o mare bucwie. 
Pe una din aleile care duc 
spre virful cetății, am desco
perit vatra unui bordei stră
vechi. Specialiștii de la mu
zeu spun că ar data de 
timpul dacilor si că este 
nicul Intllnil, pînă acum, 
cetate. Vă dați seama 
m-am bucurai aflind aceste 
lucruri. Trăiesc cu speranța 
că pînă hi ziua plecării o 
să mai am astfel de surprize. 
Nu aduce anul ce aduce o

vor 
amin- 
trăile 
a 71-

simplă... lovitură de tirnă- 
cop.

Și fiindcă in urmă cu doi 
ani Edmond Tecar se găsea 
singur printre sludenji, tre
buie să arătăm că fenomenul 
s-a repetat și acum dar in
vers : un singur student prin
tre elevi. Este vorba de Ana 
Dubles, studentă în anul IV 
la Facultatea de limbi 
nice și orientale din 
teșii, care lucrează de 
pe două săplămîni în 
cu băiefii la săpături
căratul pietrei. A avut po
sibilitatea să meargă pe un 
alt șantier dar din motive 
lesne de infeles l-a preieral 
pe acesta. Acum nu regretă 
de loc, dimpotrivă.

— Elevii, afirmă ea, m-au 
uimit prin seriozitatea, hăr
nicia și puterea lor de mun
că. La început credeam că 
nu se vor line de treabă 
(dehK vîrsta) dar m-am înșe
lat. în fiecare zi își depă
șesc normele. Pe mine se 
străduiesc să mă menajeze, 
să mă ferească de lucrurile 
grele. Asta mă supără. Am 
venit alături de ei, vreau să 
lucrez în rînd cu ei.

Tinerii brigadieri se 
întoarce la Petroșani cu 
tiri de neuitat. Orele 
in ambianta medievală
durilor au un farmec aparte, 
inimitabil. Despre după-amie-- 
zile petrecute în grup se 
poale spune același lucru.

— La liceul, industrial de 
construcții unde sînlem ca- 
zafi — povestește Aurelian 
Vanvu, ne organizăm timpul 
liber intr-un mod inslruc'iv 
și plăcut. Am initial un cam
pionat de fotbal pe clase, în
treceri de volei, handbal și 
baschet. Baza sportivă exis
tentă oferă condi/ii excelen- 

practicarea spor
tului. Am vizionat în gruo 
filme; în cinstea noastră, la 
liceul Decebal, s-a organi
zai o seară de dans și de 
Ziua minerului am fost ‘a 
Strei. După cum vedeți, 
n-avem deloc timp să ne 
plictisim.

ne. te pentru
ri
pe
cit

22.40

22,55
23,05

Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanpremieră. 
Cutezătorii in drumeție — 
reportaj fii nat dintr-o ex
cursie pionierească. 
Aplauze in vacanță — 
program artistic susținut 
de pionieri și școlari din 
județul Teleorman. 
Studioul artistului amator. 
Artiști amatori din jude
țul Alba.
1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Seară de teatru: „Un 
pumn de caise" de Eugen 
Barbu.
Permanențe peste veacuri. 
Ciclul simfoniilor beethove- 
niene.
Prim plan. Gheorghe Goi
ng — președintele C.A.P. 
Sîntana — Arad.
Melodii pe rampa de lan
sare. Melodii noi de muzi
că ușoară.
„Treptele Bîrzavei" — film 
TV.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Inițiata de concucerea de 
partid și de stat ca o acțiune 
de vitalizare a procesuluii de 
producție, în toate ramurile 
și la toate nivelele, organi
zarea superioară a producției 
și a muncii și-a dovedit ■ cu 
prisosință utilitatea. Vizînd 
fiecare verigă a activității e- 
conomice, organizarea superi
oară a producției și a mun
cii a angrenat spre rezultate 
tot mai bune, mii și mii de 
specialiști, a scos la iveală 
mereu alte și alte rezerve in
terne care așteptau inerte des
cătușarea. Rezolvînd prin stu
dii competente și aprofunda
te multe probleme privind 
reglarea angrenajului activi
tății productive de fiecare zi, 
amintita acțiune s-a împă- 
mîntenit în majoritatea uni
tăților economice ca un fac
tor determinant în obținerea 
unor rezultate de valoare. De
pășind nepriceperea, îndoiala, 
birocratismul, mersul de la 
sine al lucrurilor, acțiunea dc 
organizare superioară a pro
ducției și a muncii, despicînd 
uneori, după caz, firul în pa
tru, atunci cind a fost nece
sar, a dovedit cu argumente 
de necontestat că drumul că
tre mai bine este ascendent 
și numai ascendent, că pe lin
gă multe altele, cere însă pri
cepere și dăruire.

Desigur <’ă în majoritatea 
cazurilor temele cuprinse spre 
rezolvare în uriașul magne
tism al inteligenței coordonat 
în cadrul acestei acțiuni, au 
fost rezolvate cu măiestrie, 
dovedi nd u-se încă o dată su-

________________________________________________

Aprovizionarea la timp

a brigăzilor cu cele necesare ?
premația forței colective față 
de dispersarea preocupărilor 
in rezolvarea aceleiași proble
me. Și în 
ganizarea 
ducției și 
nu o dată 
din realizările obținute de 
harnicii mineri. Cu toate a- 
ccstea considerăm că la ma
joritatea minelor din bazin, 
excepție fac poate minele 
Lupeni și Paroșeni, sfera de 
atracție a organizării superi
oare a producției și a muncii 
nu a fost extinsă în suficien
tă măsură și asupra aprovi
zionării ritmice cu materiale 
a fronturilor de lucru Spu
nem aceasta deoarece proble
ma considerată rămîne încă o 
ecuație nerezolvată a desfă
șurării procesului de produc
ție. De ce ? Faptului n-am 
reușit să-i găsesc o explica
ție plauzibilă decît una tra
dusă care înseamnă lipsă de 

• preocupare. Argumente ? în
sumate ar da un bilanț de 
necrezut, zdrobitor, în fața 
nepăsării cadrolor de condu-

cere de la majoritatea uni
tăților. Cu ocazia nenumăra
telor ședințe, inclusiv cu o- 
cazia adunărilor generale ale 
reprezentanților salariaților, 
șefii de brigăzi au arătat clar 
și răspicat, minerește dacă 
vreți, care este nodul gordian 
al realizării în salturi a pla
nului sau, nu o dată, al ră- 
mînerii sub plan a brigăzilor. 
S-a arătat limpede că apro
vizionarea cu materiale a 
fronturilor de lucru, lăsată la 
voia întîmplării, neorganizată 
la nivelul cerințelor, impie
tează asupra activității, asu
pra realizărilor de fiecare zi. 
Și de fiecare dată, cadrele 
competente, cu munci de răs
pundere, au promis cu fer
mitate că imediat, începînd 
cu ziua următoare problema 
se va rezolva integral. Dat
au trecut zile și luni fără ca 
promisiunile să prindă viață. 
Poate că s-au format și co
lective de specialiști care să 
studieze modul de rezolvare 
a aprovizionării dar, poate 
fiind considerată o problemă

minoră, ori poate tratînd-o 
de sus, cu superficialitate, ca 
nefiind o problemă de spe
cialitate, care să necesite con
sultarea unei vaste bibliogra
fii ori aplicarea eventuală a 
unor ecuații diferențiale, re
zolvarea ei a rămas tot pe 
seama șefului de schimb ca
re, obligat fiind să-și susțină 
abatajul, obligă la rîndul său 
cite doi, trei oameni din bri
gadă, să alerge pe galerii, nu 
o dată pînă afară în depo
zit, după lemn, în loc să dea 
cărbune pentru care de altfel 
au normă. Poate că dacă s-ar 
fi făcut un calcul cit de sim
plu asupra producției pier
dute în aceste orc. preocupă
rile față de soluționarea re
zonabilă a problemei ar fi 
fost altele. Ori poate, dacă 
în cadrul colectivelor de spe
cialiști cu calificare superioa
ră ar fi fost cooptați cîțiva 
șefi de brigadă destoinici, de 
care nici o mină nu duce lip
să, aceștia, cunoscînd adevă
rata față a lucrurilor, fără 
integrale și ecuații di ferenția-

le, cu siguranță că s-ar fi 
găsit soluțiile cele mai potri
vite. Oricum însă, situația nu 
mai poate fi tolerată, 
tele adunări generale 
lariaților âu scos încă 
la iveală — (pentru* 
oară ?) prejudiciile 
le-a adus și le aduce lipsa 
de organizare a aprovizionă
rii ritmice cu materiale a 
fronturilor de lucru. Și de da
ta aceasta promisiunile au 
fost ferme. Rămîne de văzut 
în ce măsură, măcar acum în 
al doisprezecelea ceas. vor 
prinde și viață. Pentru că a 
organiza superior producția 
unci mine, înseamnă în pri
mul rînd ca abatajele să func
ționeze ca ceasul.

Deci, organizarea 
ră a producției și 
trebuie să înceapă 
taje și să cuprindă 
și această problemă atît de 
vitală pentru bunul mers al 
producției, aprovizionarea bri
găzilor cu cele necesare.

Recen- 
ale sa- 
o dată 
a cita

Pe care

superioa- 
a muncii 
din aba- 
neapărat

rt (

Pe cind jurnale de actualități?
Indifercnt la care cinemato- • 

graf din marile orașe ale ță
rii am 
zentării 
probabil cu interes, un jurnal 

.......  film docu- 
desenc 

animate. Desigur inițiativa este 
lăudabilă. In cele două ore 
care le dedicăm vizionării 
nui film avem posibilitatea 
admirăm nu numai chipul 
trăgător al unei stele de cine
ma, acțiunea plină de suspens 
a unei povestiri ști in ți fi co-fan
tastice, dar și ultimele reali
zări ale minunatului nostru po
por. Indiferent că spectacolul 
este în matineu, sau scara tir- 
ziu, luni, sau sîmbălă. la stin
gerea luminii în sală, pe ecran 
va apare atit dc cunoscutul gc-

poposi, înaintea pre- 
filmului, am urmări,

de actualități, un 
mentar sau unul de

pe 
li
să 
a-

neric al jurnalelor de actuali
tăți.

O dată acest obicei de a pre
zenta noutățile săptăminii pu
blicului cinefil era adoptat și 
de cinematografele din Petro
șani. Mai nou însă, cel puțin 
la cinematograful „7 Noiem- 

, bric'1 (acela care se află mai 
aproape de cartierul in' care 
locuim și deci il vizităm mai 
des) jurnalele respective sînt 
apariții rare. Am înțeles atunci 
cind ni s-a spus că luni încă 
nu sosește rola cu jurnalul de 
actualități din București. Dar 
în celelalte zile ale săptămi
nii ? Este de dorit ca în 
itor, conducerea 
ciu al educației 
tualizeze.

Nicolae

vi- 
acestui edifi- 

să se reac-

L. ANDREI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Republica fetelor (17 
—19 august); Republica : 
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 : Tandrețe (17—19 au
gust); LUPENI 
resc : 
(18—19 
TENI : 
august).

Republica :

Muncito-
Fcmcia îndărătnică 

august); BARBA- 
Mamă ciudată (18—19

R BRĂDFANU

(Urmare din nr. 6 465)

O civilizație veche

de milenii

tul (clima le-a permis acest 
lucru), produsele de bază ale 
civilizației lor înaintate : ali
mente, veselă, haine, mobilier, 
bijuterii. sculpturi 
cărți.

Egiptul, spunea un 
este iffl cimitir imens 
zînd peste 730 milioane 
morminte) care a dat cel mai 
prețios tezaur descoperit vreo
dată dc om. Nu se cunosc în
că motivele pentru care nici 
romanii, nici vreunii din suc
cesorii acestora, pînă în pe
rioada napoleoniană, nu au a- 
vut curiozitatea să întrebe ni
sipul deșertului. Ej contemplau 
plini de admirație 
tele 
drept desene amuzante al că
ror sens '^-au putut să-l pă
trundă. Nimeni nu se gîndea 
să scoată la lumina zilei o lu
me de mult apusă, acoperită 
de un strat gros de nisip de
pus de la an la an de fur
tunile deșertului.

picturi.

ni-

istoric, 
(cuprin

de
P

Ș> 
de
pi

monumen-
considerînd hieroglifele

MIERCURI 19 AUGUST

bloc

probi eme 
de lo-t și 
grupului 

organizat

l’e- 
loc

la 
de 
ataca— 

Ampla-

5,05—6,00
6,05—9,30 
7,00 Ra- 
cărților;

germană;
11,30 De

PROGRAMUL I :
Muzica dimineții;
Muzică și actualități; 
diojurnal; 9,30 Viața 
10,10 Curs de limba
10.30 Vreau să știu;
toate pentru toți... turiștii; 11,45 
Pe teme de protecția muncii; 
12.00 Cintă Alexandru Jula și 
lone] Miron; 12.30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,22 Șlagăre; 13,45 Cîntece 
populare de dragoste; 14,00 Ra- 
dioexpediție pionierească; 14,50 
Zece minute cu Alin Norcanu; 
15.00 Serial radiofonic pentru 
tinerii ascultători; 16,00 Radio
jurnal; 16.30 Consultație juri
dică: 17.05 Antena tineretului;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18,03 Știință, tehnică, 
fantezie; 19,00 Gazeta radio; 
19,20 Muzică ușoară: 19,30 Cro
nică de viață: 19.35 Orchestra 

«de muzică populară .,Barbu 
Lăutaru; 20,05 Tableta de sea
ră; 20,15 Trei orașe in trans
misiune directă : Cluj, Bucu
rești, Timișoara; 21.45 Potpu
riuri de muzică ușoară: 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Pentru magnetofonul dv.; 23.00 
Concert de seară; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

Din vremuri i 
ramide, temple’ 
statui gigantice 
șortul, mărturii 
vilizații de mult 
tind fără putință 
Egiptul adăpostise un popor cu 
o deosebită indemînaro în arta 
tăierii pietrei.

Trecutul Egiptului se pierde 
în noaptea timpului. Cind 
meni încă nu visa la desco
perirea Americii. cind hoardele 
barbare au năvălit în Europa, 
cind Roma domnea asupra lu
mii, Egiptul era deja vechi, 
istoria sa fusese de mult scri
să. Egiptul devenise paradisul 
arheologilor, furnizîndu-le mii 
de taine ce trebuiau descope
rite. Timp de aproape 50 de 
secole, egiptenii au îngropat în 
acest oămînt, caro conservă to-

•••••••••••••©©••©•©©©•••••••••••••••••••••••••©••••••••••••••••••••••MM
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(14 la sută din efective) nu-și 
realizează normele de produc
ție. Ori dacă toți acești munci
tori'ar fi lucrat normal și nu 
s-ar fi înregistrat absențe, în
treruperi sau nerealizări de 
norme, s-ar fi obținut un spor 
de producție de cca. 1 800 000 
lei, îmbunătățindu-se substan
țial procentul de realizare a 
productivității muncii.

O altă cauză, ar fi în legă
tură cu gradul de calificare al 
muncitorilor. Creșterea continuă 
a productivității muncii presu
pune și o îmbunătățire a ra
portului dintre numărul mun
citorilor calificați și necalificați, 
trebuind să domine 
celor calificați. La 
șantiere din Valea 
perioada 1 ianuarie 
nie 1970, numărul

nizare Hațeg, alimentarea cu 
apă Baru și altele. Nici în 
prezent nu sînt predate in to
talitate amplasamentele rețele
lor termice, canalizării și dru
mului de acces ale liceului Pe
troșani, rezervorului 2X1 500 
mc Pelrila, microraionuluj ..Ae
roport VI" Petroșani, care con
stitute frontul de lucru jrentru 
anul 1971, blocului C 2 Lu
peni. Nerezolvarea acestor „pro-

efectivelor existente în cadrul 
șantierelor și grupului pentru 
a aduce un însemnat spor de 

< producție.
— Față de acești fac

tori cauzali pe care ați 
binevoit să îi enumerațl, 
ce măsuri considerați a 
fi necesare pentru ca in 
viitor să se înregistreze 
la grupul de șantiere al 
T.C.H. din Valea Jiului,

montate zilnic. Este cunoscut 
că acest sistem constructiv a- 
sigură o productivitate sporită 
cu cca. 50 Ia sută față de sis
temul clasic de execuție;
• organizarea activității 

șantierelor pe 2 schimburi, la 
principalele lucrări și la cele 
cu volum mare, ca de exem
plu : locuințe Vulcan, club-ci- 
nematograf Uricani, în locurile

1
care șantierele și serviciile se 
achită de atribuțiile care le 
revin (deși sînt organizate ana
lize săptămînal la nivel de șan
tiere, unde se dezbat 
de producție cu șefii 
maiștri, conducerea 
nu participă în mod 
la aceste analize. Pe de altă 
parte inginerul șef adjunct nu 
coordonează și nu răspunde

frontului de lucru pentru a- 
nul 1971, beneficiarul nostru 
pentru lucrările de locuințe 
ne-a creat doar parțial condi
ții de execuție. Situația o pu
tem considera bună la Vulcan 
și Lupeni. Astfel la Vulcan din 
353 apartamente planificate 

predate in anul 
apartamen- 
la sfirșitul 
să fie In- 
Aici rom

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII!

imemoriale 
obeliscuri 
dominau 
ale unei 
apuse, ates- 

de tăgadă că

numărul 
grupul de 
Jiului, în 
— 30 iu- 
muncitori-

Jor calificați a scăzut cu cca. 
10 la sută, crescind numărul 
muncitorilor necalificați în a- 
ceeași proporție. Ponderea mun
citorilor calificați, 
talul muncitorilor, 
53 la sută la 49 
ztillă și de aici că 
preocupare, 
nici la grup, pentru îmbunătă
țirea situației muncitorilor ca
lificați iar în prezent șantie
rele continuă să ducă lipsă de 
diil'.’hori. fierari, zidari etc.

■'rtivitatea grupului de șan
tiere a fost intr-adevăr Stîn- 
țjenită — influcnțînd deci ne
gativ și asupra productivității 
muncii — și de lipsa unor pro
iecte 
iie-au 
ziere. 
de la 
tograf

față de to- 
scade de la 

la sută. Re- 
nu a existat 

nici la șantiere și

și amplasamente care 
fost predate cu întir- 
ca de exemplu : liceul 
Petroșani, clubul-cmcma- 
Uricani, secția do igc-

din trust, 
din con- 
insistăm

că există

bleme* la timp va influența 
negativ realizarea planului de 
producție, atit în semestrul II 
cit și in anul 1971, Rămîne ca 
sarcină pentru noi cei 
cit și pentru tovarășii 
ducerea grupului, să 
pe lingă beneficiari.

Trebuie însă arătat
unele obiective, la care benefi
ciarii „au creat condiții", mai 
devreme sau mai tîrziu, dar la 
care, șantierele și grupul nu 
s-au mobilizat în suficientă mă
sură, realizările pe 6 luni fi
ind necorespunzătoare. In a- 
ceastă categorie amintesc hote
lul turistic Valea de Pești, blo
curile de locuințe Vulcan, can
tinele de la Dîlja, Petroșani și 
Vulcan, secția de subproduse 
la Abatorul Hațeg, lucrările de 
alimentare cu apă de la Vulcan 
— Muslețea. Nici una din a- 
ceste lucrări nu necesita decît 
o repartizare mai judicioasă a

progrese vizibile, in sco
pul îndeplinirii producti
vității muncii ?

— Ca măsuri imediate ce tre
buie luate pentru a se redresa 
situația menționez :
• atacarea tuturor lucrări

lor din planul anului 1970, pu- 
nindu-se un accent deosebit pe 
cele care au realizări necores
punzătoare. fie din cauza bene
ficiarilor, fie a șantierelor. In 
acest sens se vor lua măsuri 
pentru creșterea efectivelor de 
muncitori calificați ca i dul
gheri, fierari, zidari, prin noi 
recrutări de muncitori califi
cați și necalificați, la lucră
rile cu realizări necorespunză
toare în semestrul I;
• intensificarea producției 

de panouri mari, precum și a 
operației de montaj, la locu
ințele din Petroșțmi și Lupeni, 
ajungind la 2—2,5 apartamente

de producție și montaj a pa
nourilor mari etc.;
• ' îmbunătățirea activității 

șantierului de instalații — care 
în semestrul I nu s-a ridicat 
la nivelul capacității sale; a- 
.ceasta atit pentru a obține un 
spoi' de producție, cit și pentru 
îmbunătățirea indicatorului 
..productivitate". In acest sens 
se voi- asigura fronturi 
cru corespunzătoare și 
îmbunătăți modul de 
ziohare cu materiale;
• desfășurarea mai susținu

tă a muncii de educație în rin- 
dul personalului și muncitori
lor in vederea disciplinării lor, 
penk-u diminuarea numărului 
de absențe nemotivate, învoiri 
și concedii fără plată;
• perfecționarea activității 

conducerii grupului de șantiere 
prin repartizarea sarcinilor și 
răspunderilor în vederea urmă
ririi sistematice a modului in

de lu- 
se va 

aprovi-

concret de activitatea nici unui 
șantier).

In viitor, in centrul preocu
părilor conducerii trustului nos
tru de construe,ii stă găsirea 
unei forme organizatorice noi, 
a unității din Valea Jiului, in 
funcție de volumul de lucrări 
și dispersarea lor teritorială, 
care să asigure realizarea sar- 
cipilor de plan la toți indica
torii.

— Desigur, o mare 
importanță pentru spori
rea productivității muncii, 
o are asigurarea din timp 
a condițiilor de lucru de 
către beneficiari și pre
gătirea fronturilor pentru 
anul viitor. V-am ruga 
să ne spuneți, din acest 
punct de vedere, care e 
stadiul împlinirii acestui 
deziderat ? Și... cîteva cu
vinte în concluzie,

— In ce privește asigurarea

apartamente 
pentru a fi 
1971 s-au atacat 207 
te, urmînd ca pînă 
trimestrului curent 
cepute și celelalte, 
putea termina astfel in luna 
februarie 1971. primele apar
tamente. La Lupeni, din 100 
apartamente plan pentru 1971 
s-au atacat 40. iar în curînd 
se va mai ataca încă un 
cu 60 de apartamente.

Gravă este situația 
troșani unde nu sînt 
create condiții pentru 
rea frontului de lucru, 
samentele nu sînt expropriate 
(formele abia s-au trimis la 
forurile superioare) și nici pro
iectele nu sînt întocmite în 
variante din panouri mari, așa 
cum se vor executa în conti
nuare aceste construcții.

Concluzîonî-nd, deci cele dis
cutate, pentru înlăturarea nea
junsurilor menționate și spori
rea productivității muncii, con
sider că nu trebuie să ne gin- 
dim la măsuri spectaculoase, 
la Grupul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. existind o at
mosferă sănătoasă de lucru, atit 
la personalul de conducere cit 
și la masa salariaților. Este ne
cesară însă, în principal, mai 
multă preocupare la nivelul 
conducerilor de șantiere și grup 
pentru organizarea activității, 
pentru mobilizarea muncitori
lor, pentru realizarea zilnică a 
sarcinilor.

(Va urma)

Seară distractivă 
pentru tineret

Tinerii muncitori de la 
U.U.M.P. au petrecut o seară 
plăcută la Casa de cultură 
din Petroșani unde s-a orga
nizat pentru ei un interesant 
program distractiv. Dansurile 
moderne, momentele vesele, 
nelipsitele surprize au între
git programul serii, susținut 
de orchestra. „Canopus" din 
Lonea.

11 ic a 
publicitate
PIERDUT carnet de muncă 

seria O. g. nr. 252 192 elibe
rat de Grup șantiere Valea 
Jiului pe numele Șarpe Du
mitru. Declar nul.
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BELGRAD 16 (Agerpres). — 
Agenția Taniug transmite o de
clarație a președintelui Iosip 
Broz Tito, în care apreciază 
tratatul încheiat între Uniunea 
Sovietică și R.F.G. ca „un pas 
foarte important pe calea re
glementării situației postbelice 
din Europa, care, ca moștenire 
a celui de-al doilea război mon
dial și a evoluției postbelice, 
a împovărat serios relațiile în
tre țările europene, a îngreu
nat colaborarea largă europea
nă și a constituit o amenin
țare permanentă la adresa pă
cii și securității continentului 
nostru".

Președintele R.S.F.I. a relevat 
că tratatul vădește realismul 
noului guvern de la Bonn și al 
guvernului Uniunii Sovietice, 
tlemonstrînd în același timp 
necesitatea respectării situației 
de fapt apărută în evoluția eu
ropeană postbelică. Acceptarea 
granițelor- existente în Europa

și a inviolabilității lor repre
zintă în orice caz o importantă 
contribuție la stabilitatea și pa
cea din Europa. Cînd este vor
ba de granița Oder-Neisse și 
de granița între cele două state 
germane, acest lucru are o im
portanță deosebită.

încheierea tratatului — a 
spus în continuare președintele 
Tito — confirmă, de asemenea, 
faptul că pe calea tratativelor 
duse cu răbdare se poate găsi 
o soluție pașnică și la proble
me atît de importante și com
plexe cum sînt cele cuprinse în 
tratatul de față. De aceea se 
poate aștepta, pe bună drepta
te, ca acest tratat important 
să contribuie la reglementarea 
în continuare a situației din Eu
ropa, la consolidarea colaboră
rii și securității europene și în 
generai să reprezinte o cotitură 
în dezvoltarea relațiilor în Eu
ropa și în lărgirea colaborării 
europene.

M/iiiiiiiiiii/iiniiiiHi/ri.- 'iiiiiiiiiiii/ii/iiiiiiiiiii/iiiiiiiiii/tin/iii/i/iiiK

I i

Lansarea în U.R.S.S. a stației 
interplanetare „Venus-7“

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— In Uniunea Sovietică a 
fost lansată luni la ora 7,38 
(ora Bucureștiului) stația au
tomată interplanetară 
nus-7", menită să 
cercetările asupra 
Venus, inițiate de o 
alte stații sovietice 
te.

„Venus-7“ este 
perfecționat în 
cu predecesoarele 
tărește 1 180 kg. 
cu ultima treaptă
purtătoare, „Venus-7 
plasată pe o orbită interme
diară de satelit artificial al 
Pămîntului. La ora 8,59 (ora 
Bucureștiului) a fost pus în 
funcțiune motorul ultimei 
tr»pte care a acționat 244 
de secunde și a imprimat 
stației o viteză ceva mai 
mare decît a doua viteză

„Ve- 
continue 
planetei 
serie de 
automa-

un model 
comparație 
ei. Ea cin- 

împreună 
a rachetei 

a fost

Funcționari
algerieni 

la Tel

superiori 
reținuți
Aviv

I

cosmică. Stația interplanetară 
s-a plasat pe o traiectorie a- 
propiată de cea prevăzută I- 
nițial. Agenția TASS preci
zează că sistemele de bord 
și aparatajul științific func
ționează normal, zborul fiind 
dirijat de la centrul pentru 
legături cosmice la mare dis
tanță.

La ora 11,00 (ora Bucureș
tiului) „Venus-7" se afla la 
o distanță de 42 000 km de 
pămînt, deasupra unui punct 
terestru avlnd coordonatele 
120 grade 15 minute longitu
dine estică și 23 grade 30 
minute latitudine nordică. 
Recepționarea informațiilor 
științifice și legătura prin ra
dio cu „Venus-7" va fi men
ținută pe frecvența de 928,428 
megaherți. Centrul de calcul 
și coordonare de pe Pămînt 
prelucrează datele recepțio
nate.

Acțiuni pentru
legalizarea P.C.

din Germania
BONN 

„Cercul 
pentru legalizarea
Comunist din Germania11 a a- 
dresat deputaților din Bundes
tag o declarație prin care chea
mă parlamentarii vest-germani 
să întreprindă acțiuni în scopul 
legalizării P.C. din Germania. 
In prezent — se arată în do
cument — este înțeleasă din 
ce în ce mai mult necesitatea 
anulării interzicerii P.C. din 
Germania, deoarece această in
terzicere a survenit în peri
oada „războiului rece". Ea este 
în contradicție cu principiile 
democratice, constituind unul 
dintre obstacolele \n calea des
tinderii treptate a situației din 
Europa; ridicarea acestei inter
dicții este un imperativ al e- 
pocii.

17 (Agerpres). — 
muncitoresc central 

Partidului

stabilității politice în Togo

TEL AVIV 17 (Agerpres). — 
Doi funcționari superiori alge
rieni, Djelloul Khateb și Aii 
Belaziz, au fost reținuți la 14 
august de către autoritățile is
raeliene pe aeroportul 
Tel Aviv, 
tranzit. Ei 
ponia spre 
aparținînd 
„Boac".

Ulterior, 
difuzată o 
Irului adjunct al afacerilor in
terne al Israelului, J. Gold- 
schmitd, în care se arată că 
cele două personalități alge
riene au fost reținute tempo
rar pentru interogatoriu, ca ur
mare a stării de beligerantă 
existente între Israel și Algeria.

unde se 
călătoreau 

Londra cu 
companiei

Lod, din 
aflau în 
din Ja- 

un avion 
britanice

la Tel Aviv a fost 
declarație a minis-

ALGER 17. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ben
ga, transmite : La Alger a fost 
dat publicității un comunicat 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Algeriei în care sc 
face apel la instanțele inter
naționale, cerîndu-se o inter
venție rapidă în vederea res
pectării regulilor internaționale, 
care asigură securitatea pasa
gerilor și a navigației aeriene 
civile. Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul de externe algerian. 
a adresat în legătură cu aceas
ta mesaje secretarului general 
al O.N.U., U Thant, precum 
și președintelui Organizației In
ternaționale a Aviației Civile și 
Federației Internaționale a pi- 
loților de linie.

Luptele din Vietnamul de sud
și Cambodgia

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au continuat în 
cursul nopții de duminică spre 
luni seria atacurilor asupra 
bazelor americano-saigoneze. 
Potrivit agenției Associated 
Press, obuze și mortiere ale 
patrioților au lovit în plin de
pozitele de muniții ale unei 
baze saigoneze, aflată la apro
ximativ 7 km sud de zona de
militarizată. Atacuri cu mortie
re au avut loc și asupra baze-

lor americane „Alpha-4" și 
„Charlie-2", care reprezintă 
„linia nordică a frontului ame
rican.

Avioane „B-52" au efectuat 
ulterior în această zonă bom
bardamente, apreciate de agen
ția citată ca cele mai puternice 
din ultima perioadă.

Declarația 
Ministerului 
Afacerilor 

Externe 
al K. D. V.

PARIS 17 (Agerpres). — Fos
tul președinte al Dahomeyului, 
dr. Emile Derlin Zirsou, care 
se află actualmente la Paris, 
a dezmințit informațiile postu
lui de radio și ale presei to- 
goleze, potrivit cărora el ar fi 
fost amestecat în recenta ten
tativă de complot organizată 
împotriva șefului statului Togo, 
generalul Etienne Eyadema. A- 
cuzațiile aduse lui Zinsou de 
autoritățile togoleze se bazea
ză pe mărturisirile unui cons
pirator arestat, care a declarat 
că, înainte de a fi răsturnat de 
la putere, prin lovitura de slat 
militară de la 10 decembrie 
1969, fostul președinte daho- 
meyan ar fi promis complotiș
tilor togolezi ajutor în oameni 
și armament.

Proiectata lovitură de stat 
din Togo, eșuată în noaptea de 
8 spre 9 august a.c., aruncă 
o nouă lumină semnificativă 
asupra realităților social-poli
tice din această țară, una din-

■ ~

GUYANA

iC

mai mici

PNOM PENH 17 (Agerpres). 
— Forțele populare de rezista
tă cambodgiene au continuat 
atacurile asupra pozițiilor deți
nute de trupele regimului Lon 
Noi în diferite regiuni ale 
Camibodgiel. Cele mai puterni
ce atacuri au fost lansate în- 
tr-o zonă din apropierea ora
șului Pnom Penh de-a 
șoselei nr. 4, și asupra 
centru 
Thom, 
tării, Trupele regimului 
Noi au suferit pierderi

lungul 
unui 

strategic, Kompong 
în partea centrală a 

Lon 
grele.

HANOI 17 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al 
R, D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
bombardamentele efectuate de 
aviația și artileria americană 
asupra localităților Huong Lap 
și Vinh Son, situate în partea 
de nord a zonei demilitarizate, 
anunță agenția V.N.A.

în perioada 5—10 august, se 
arată în declarație, avioane 
americane, printre care -și 
vioane de tipul „B-52", 
bombardat localitatea
ong Lap, iar la 9 august arti
leria americană, amplasată la 
sud de zona demilitarizată, a 
bombardat localitatea Vinh 
Son.

chilenizării4*

tre cele 
nentul african, cu 
de 56 600 km pătrați și o popu
lație de aproximativ 1 700 000 
locuitori. Disensiunile tribale, 
alimentate de discrepanțele de 
ordin economic dintre regiuni
le nordice și cele sudice, an 
constituit o frînă în calea sta
bilității politice și a progresu
lui statului Togo, tn anul 1963, 
Sylvanus Olimpio, șeful de 
atunci al statului togolez, con
siderat reprezentant al triburi
lor sudice, era asasinat în l’m- 
pul unui puci militar. Succe
sorul său, Nicolas Grunltsky, a 
fost, de asemenea, înlăturat de 
la putere de armată, la 13 Ia
nuarie 1967. A fost apoi Insta
urat actualul regim al genera
lului Eyadema, sub care au 
fost luate o serie de măsuri 
pentru întărirea stabilității po
litice și pentru dezvoltarea e- 
conomică a țării. în august 
1969, lua ființă un partid unic, 
denumit „Reuniunea poporului 
togolez", iar în sinul guvernu
lui se stabilea un echilibru în
tre miniștrii originari din nord 
și cei originari din sud. Pe plan 
economic, au fost, de asemenea, 
obținute progrese ca urmare a 
aplicării planului cincinal 
dezvoltare (1966—1970), 
rui orientări generale se 
într-o perspectivă de 20

de pe cunti- 
o suprafață

de 
ale cîl- 
înscriu 
de ani.

cl“
au

Hu-

GEORGETOWN 17 (Ager
pres). — Primul ministru al 
Guyanei, Forbes Burnham, a 
declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că guvernul 
său intenționează să obțină 
majoritatea participației com
paniilor care exploatează re
sursele naturale ale țării. 
„Dacă trebuie să existe o 
diferență între Guyana inde
pendentă și cea care a fost în 
trecut o colonie, atunci po
porul acestei țări trebuie să 
dispună de propriile-i resur
se", a spus el, precizînd că 
,în viitor exploatarea 

resurse naționale 
cele minerale 
se va face cu 
statului fie în exclu
de împreună cu so- 

în care parti-

—♦

Dreptul la replică 
împotriva 
războiului 

din Vietnam

■

orica- 
și in
și fo- 
parti-

mai multe zile, din momen
tul întoarcerii din vacanță a 
lui Chichester-Clark, pare a 
se fi atenuat. Marțea tre
cută cabinetul și-a reafir
mat încrederea în primul mi
nistru. Premierul a trecut 
un nou obstacol joi, cînd a 
obținut sprijinul grupului par
lamentar unionist. Pericolul 
unei crize guvernamentale, 
întreținut de fostul ministru 
de interne William Craig, li
derul extremei drepte este 
astfel îndepărtat, cel puțin 
temporar.

Joi, timp de aproape două
_ ore și jumătate. Chichester- 
X Clark a prezentat celor 30 
A de deputați și senatori ai 
jf grupului său parlamentar, 
< un bilanț al situației și a as- 
C cultat observațiile colegilor 
S săi. Dacă un anumit număr 
J dintre aceștia și-au exprimat

nii, din care extrema dreap
tă și-a făcut calul său 
bătaie, nu se poate vorbi 
o opoziție deschisă față 
șeful guvernului. Făcînd 
lanțul reuniunii, ministrul 
interne Robert Porter, 
ascuns că anumite păreri au 
fost divergente, dar el a 
afirmat că, în ansamblu, toată 
lumea a fost satisfăcută.

Intervenția guvernului brL 
tanic, care a declarat ferm 
că orice punere în cauză 
politicii de reconciliere riscă 
să compromită statutul de au
tonomie a Ulsterului, a con
tribuit, fără îndoială, la des
tinderea actuală. Totuși, di
ficultățile primului ministru 
Chichester-Clark, nu au fost 
în întregime înlăturate. Wil
liam Craig nu și-a spus ulti
mul cuvînt și n-ar fi exclus 
ca el să reușească să-l con
voace pe primul minstru

de 
de 
de 

ai
de 

n-a

1

membri, care în majoritatea 
lor sînt favorabili tezelor ex
tremiste ale fostului minis
tru, Totuși, un vot de neîn
credere în Consiliul unionist, 
care n-are prerogative ofi
ciale, nu va putea avea con
secințe directe asupra men
ținerii la putere a lui Chi
chester-Clark, deși prestigiul 
său ar fi atins.

Mai importante decît ma
nevrele extremei drepte sînt 
în realitate evenimentele 
străzii care pot să creeze re
ale dificultăți primului minis
tru și, în ultimă instanță, 
să-l înlăture de la putere. 
Manifestațiile 
trecută de
n-au degenerat, dar o anu
mită tensiune a continuat să 
domnească în toată Irlanda 
de nord, care comemorează 
primul an de ocupație de că
tre trupele britanice.

de miercurea 
la Londonderry

TUNIS 17 (Agerpres). — ta 
Tunis și Tripoli a fost dat 
publicității un comunicai co
mun în urma semnării aedr- 
durilor tunisiano-libiene de 
cooperare tehnică, culturală și 
economică. Mohamed Mas- 
mudi, ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, care a so- j 
sit duminică seara din Libia, 
a făcut o declarație în care 
a arătat că în timpul întreve
derilor sale cu conducătorii
libieni au fost examinate 1
posibilitățile de dezvoltare a <

relațiilor bilaterale. El a de
clarat că convorbirile avule 
Ia Tripoli au fost extrem de 
'utile și au marcat o nouă 
etapă în strîngerea relațiilor 
dintre cele două țări arabe. 
El a menționat, totodată, că 
a transmis o invitație oficială 
președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Gedafi, și 
ministrului afacerilor exter
ne, Ahmed Saleh Bussir, de 
a face o vizită în Tunisia.

„• 
ror 
deosebi 
restiere 
ciparea 
sivitate, 
c-ietăti străine 
ciparea statului să reprezin
te peste 50 la sută.

„Politica chilenizării", cum 
a fost numită această metodă 
a participării statului în co
laborare cu companiile stră
ine, pe care guvernul Guya
nei intenționează să o pro
moveze, va fi aplicată fnai 
întîi la exploatările de bau
xită. Guyana este a patra 
tară din lumea occidentală 
exportatoare de bauxită, a- 
ceastă enormă bogăție aflîn- 
d-u-se în prezent sub contro
lul companiilor nord-ameri- 
cane.

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Agenția Federală do comu
nicații a S.U.A. a răspuns fa
vorabil cererilor exprimate în 
repetate rînduri de congres
menii caro se opun războiului 
din Vietnam de a li so rezerva 
oficial spații în emisiunile do 
radio și 
exprima 
cursurile 
caro este 
nistrației 
flict. Hotărîrea intervine după 
o lungă campanie declanșată 
de președintele Comitetului na
țional al Partidului democrat, 
Lawrence O’Brien și sprijinită 
de senatorul Fulbright, preșe
dintele Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, cu 
scopul de a obține o reglemen
tare a dreptului do replică în 
mod sistematic. Conducerea re
țelei de televiziune „Columbia 
Broadcasting System* a mersî 
și mai departe hotărînd să a- 
corde un spațiu egal ca du
rată pentru dreptul de repli
că, după fiecare discurs al pre
ședintelui.

televiziune spre a-și 
opiniile față de dis- 
președintelui Nixon în 
expusă poziția Admi- 
față de acest con-

Cutremure

Complot deju
august

a fost
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pe Lună

retrans- 
național 
de a- 
informa-

• DEZBATERILE DIN SENA
TUL AMERICAN asupra siste
mului de rachete antirachetă 
„Safeguard" vor cunoaște mier
curi un moment critic, o dată 
cu supunerea la vot a amen
damentului senatorului Edward 
Brooke, care se pronunță îm
potriva construirii de noi baze 
pentru aceste rachete în afara 
celor două, a căror execuție a 
început anul trecut. Deși amen
damentul nu afectează fondu
rile alocate programului „Safe
guard", el constituie însă o li
mitare a extinderii acestuiâ.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA MEN, Republica A- 
rabă Unită a pus în libertate 
un pilot israelian rănit, al că
rui avion fusese doborît la 3 
august în timpul unui raid al 
aviației israeliene în regiunea 
Canalului de Suez. Agenția ci
tată precizează că pilotul israe
lian a fost predat autorități
lor israeliene prin intermediul 
Crucii Roșii Internaționale. Un 
avion egiptean l-a transportat 
în Cipru, unde a fost îmbarcat 
la bordul unui avion israelian, 
cu destinația Tel Aviv.

• ZIARUL SENEGALEZ 
„SOLEI" informează că puter
nice ploi torențiale au căzut 
la sfîrșitul săptăminii asupra 
regiunii Kedugu din 
Gambiei, izolînd-o de 
țării. Circulația pc fluviul Gam
bia a fost întreruptă. Au fost 
inundate suprafețe întinse cul
tivate cu arahide, orez etc.

vestul 
restul

• REGELE HUSSEIN AL 
IORDANIEI va face o vizită o- 
ficială de trei zile, începînd de 
joi, în Republica Arabă Unită, 
anunță ziarul „Al Ahram“. Su
veranul iordanian va avea în
trevederi cu președintele Ga
mal Abdel Nasser, și cu alte 
personalități politice egiptene, 
consacrate relațiilor între cele 
două țări, precum și evoluției 
situației din Orientul Apropiat.

FKANȚA : La Confolens a 
luat sfîrșit al 13-lea Festival 
Internațional Folcloric, la ca
re au participat 13 țări, prin
tre care și țara noastră.

In foto : Festivitatea de 
deschidere. Defilează delega
ția română cu torțe aprinse.

BRAZZAVILLE 17 (Agerpres). 
— Președintele Republicii Popu
lare Congo, comandantul Ma
rion N'Gouabi, a anunțat că 
recent a fost dejucat un com
plot care urmărea răsturnarea 
regimului, cerînd poporului con
gelez să fie vigilent față de 
„acțiunile periculoase ale im
perialiștilor". El a făcut aceas
tă declarație cu ocazia unui 

■ miting organizat la Pointe- 
Noire, unde comandantul Mo
tion N’Gouabi a prezidat festi
vitățile organizate cu prilejul 
celei de-a 7-a aniversări a eve-

sat în Congo
nimentelor din 
1963.

Acest discurs 
mis de postul de radio 
„Vocea Revoluției" și 
genția congoleză de 
ții. Pînă în prezent nu au fost 
publicate nici un fel de amă
nunte asupra complotului și 
participanților, precizîndu-se 
doar că aceștia au fost arestați. 
După cum se știe, ultima ten
tativă de lovitură de stat, a 
fost dejucată la 23 martie, 
anul trecut.

HOUSTON 17 (Agerpres). 
— Astronomii și-au îndrep
tat luni obiectivele asupra re
giunii craterelor Fra Mauro și 
Aristarchos de pe Lună, in 
momentul cînd Selene evolu- 
înd pe orbită s-a aflat la cea 
mai mică distanță de Pămînt. 
Observatoarele astronomice 
au răspuns astfel la apelul 
doctorului Gary Latham de 
la „Lamont Geological Ob
servatory" din S.U.A. care 
le-a solicitat sprijinul pen
tru a contribui la dezlega
rea cauzelor cutremurelor 
lunare înregistrate 
meniul cînd satelitul 
al Petrei se află la 
Latham a declarat că 
metrele instalate în 
brie anul trecut în
Furtunilor, în cadrul misiunii 
„Apollo-12“, au semnalat e- 
xistența unor cutremure lu
nare destul de puternice în 
momentul în care Selene tre
ce la cea mai mică distantă 
de Pămînt. In același mo
ment observațiile optice au 
dus la identificarea unor fla
me și jocuri de lumini ciu
date în zona craterului 
Aristarchos. Deoarece aceste 
seisme survin cu regularitate

in mo- 
nalural 

perigeu. 
seisnio- 
noieni- 

Oceanul

in momentul cînd Luna se 
află la perigeu, s-a formulat 
ipoteza că scoarța selenară 
ar fi atrasă de forța de gra
vitație terestră, dînd loc u- 
nui fenomen similar mareelor 
sau fluxului și refluxului de 
pe Pămînt. Deși pe Lună e- 
xistă doar o singură stație 
de seismometre în funcțiune, 
a arătat specialistul ameri
can, cercetătorii au localizat 
cu aproximație centrul de 
propagare a undelor seismice 
provocate in acest mod într-o 
■zonă situată la aproximativ 
80 de Iun sud de locul pre
văzut pentru aselenizarea ce 
urmează să fie întreprinsă în 
cadrul misiunii „Apollo-14“.

Observațiile executate în 
cursul zilei de luni au avut 
drept, scop să aducă noi date 
în legătură cu localizarea 
epicentrului seismelor lunare, 
stabilirea cauzelor exacte 
ale acestor fenomene și noi 
explicații ale flamelor și jo
curilor de lumini dacă sînt 
de origină vulcanică sau 
sînt gaze eliberate din corpul 
Selenei în urma fracturării 
rocilor provocată de cutre
mure.
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• Autoritățile japone?e au 
anunțat că nouă persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 274 au 
fost rănite în urma taifunului 
„Wilda" care s-a abătut asu
pra unor întinse zone din su
dul țării. De asemenea, taifu
nul a distrus aproximativ 3 000 
de locuințe și a provocat inun
darea a altor 10 000.

• PRIMUL MINISTRU DIN 
MASCAT ȘI OMAN, Sayd 
Tariy Bin Taimur, a anunțat 
numirea a patru miniștri — la 
departamentele justiției, inter
nelor, sănătății și educației — 
în guvernul pe care urmează 
să-l conducă.

El a primit sarcina de a for
ma guvernul la 4 august, după 
„revoluția de palat", cînd pu
terea a fost preluată de noul 
sultan Qabus Bin Said.

• ÎN STATUL WYOMING, 
la aproximativ 50 km de loca
litatea Cody, a izbucnit un in
cendiu care a cuprins o vastă 
arie împădurită. Pentru locali
zarea incendiului au 
elicoptere aparținînd 
americane, care au 
substanțe ignifuge.

intervenit 
-armatei 

răspîndit

CONSI-• PREȘEDINTELE
LIULUI COMANDAMENTULUI 
REVOLUȚIEI SUDANEZE. Ga- 
afar El Numeiry, care a făcut 
o vizită oficială în R.P.D. Co
reeană, a părăsit Phenianul. I.a 
aeroport, oaspetele a fost con
dus de Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de Miniștri, și 
do alte persoane oficiale.

• POLIȚIA INDIANĂ a O- 
perat în cursul zilei de dumi
nică noi arestări. Potrivit a- 
genției France Presse, numărul 
persoanelor arestate de ia în
ceperea campaniei pentru pre
luarea de 
latifundiari 
tiv 20 000. 
restări au 
giunea Tamil Nadu, 
agenție relevă că un 
aparținînd partidului de guver- 
nămînt a apreciat că pătrunde
rea țăranilor pe moșiile lati
fundiarilor reprezintă o conse
cință a „inactivității guverne
lor locale în vederea apl’cării 
diverselor măsuri pr’văzd.e de 
reforma agrară".
• MESAJUL GĂSIT SÎM- 

BÂTĂ într-o cutie poștală din 
Porto Alegre și atribuit orga
nizației clandestine uruguayene 
care a operat răpirea consulu
lui brazilian Dias Gomide pare 
să nu fie autentic. Trimis pe 
adresa guvernului brazilian, el 
cerea să se exercite presiuni 
în vederea eliberării a 183 de 
deținuți uruguayeni în schim
bul punerii în libertate a celor 
răpiți. Un ansamblu de de
talii conținute de comunicatele 
anterioare, declară poliția u- 
ruguayană, permite să se tra
gă concluzia 
care se fixa, 
men de 72 
sîmbătă ora 
autentic.

terenuri de la murii 
a atins aproxima- 
Cele mai multe a- 

fost efectuata în re- 
Aceeașl 
deputat

că mesajul prin 
totodată, un ter- 

ore, începînd de 
14 GMT, nu este

REPU-
Joaquin

• PREȘEDINTELE 
BLICII DOMINICANE, 
Balaguer, a depus duminică 
jurămîntul pentru cel de-al doi
lea mandat prezidențial conse
cutiv. Realegerea sa, la 16 
martie, a fost posibilă in urma •- 
unui amendament adus la con
stituție care i-a permis să op
teze pentru un nou mandat de 
patru ani. Constituția nu per
mitea inițial șefului statului 
să-și reînnoiască mandatul.

e O STATISTICĂ A MI
NISTERULUI MUNCII AL 
S.U.A. anunță că rata șomaju
lui în rîndurilc tineretului a- 
merican este de 15,7 la sută 
din forța de muncă, față de 
12,8 la sută cît a reprezentat 
ea în anul trecut. Agenția UPI 
relevă, referindu-se la cifrele 
furnizate în raport, că acesta 
este cel mai înalt procentaj al 
șomajului în rîndurilc tineretu
lui după 1964.

Case de carton
PHILADELPHIA 17 (Ager

pres). — O societate ameri
cană a pus In vlnzare nașe 
de carton, acoperit cu mate
rial plastic, a căror durată 
este de 20 de ani. Fiecare 
casă cuprinde minimul nece
sar : 4 pereți, un acoperiș, 2 
uși metalice, 2 terestre și 
cîțiva sttlpi de susținere. 
Cumpărătorul își poale pro
cura, dacă dorește, perefi in
teriori și podea, A lost, de 
asemenea, realizată o unitate 
anexă care cuprinde un duș, 
un W.C., un reșoti electric și 
o chiuvetă.

Zidurile sînt livrate plian
te în cutii de carton. După 
despachetare, ele pot fi mon
tate cu ușurință. Un detaliu 
tehnic important: cartonul 
special din care este confec
ționată casa rezistă la o pre
siune de 140 kg pe centime
tru pățral. Cu țoale acestea, 
deocamdată, casa de carton 
este folosită numai, ca reșe
dință de vacantă.

Un nou mineral
NEW YORK 17 (Agerpres).

— Un nou mineral, denumit 
„Armalcolit", a fost desco
perit în eșantioanele de roci 
lunare aduse pe Pămînt de 
echipajul „Apollo-ll".

Mineralul, care conține 
fier, magneziu și titan, a 
fost denumit astfel după pri
mele litere ale numelor cos- 
monauților de pe „Apollo-ll"
— N. Armstrong, E. Aldrin 
și M. Collins.

Explozie la Londra
LONDRA 17 (Agerpres). — 

O puternică explozie s-a 
produs în cursul nopții de 
duminică spre luni în cartie
rul londonez Soho, în urma 
căreia patru persoane au fost 
rănite grav. Poliția britanică 
a anunțat că bomba ă fost 
plasată în interiorul unul 
automobil. Cu puțin timp îna
inte de explozie un apel te
lefonic, adresat Scotland 
Yard-ului, avertiza că o bom
bă a fost plasată sub un 
scaun în interiorul sălii de 
cinema „Empire" din Leices
ter Square. S-a precizat ulte
rior că automobilul venea 
tocmai din această direcție. 
Se presupune că bomba ar 
fi fost scoasă din sala de 
cinema și plasată în interio
rul mașinii.

După cum s-a mai anunțat, 
poliția londoneză a descope
rit săptămîna trecută la 
Londra și în împrejurimile 
sale un adevărat arsenal a- 
parținînd unor organizații 
extremiste irlandeze.

Procesul Tate
LOS ANGELES 17 (Ager

pres). — Procesul „Tate — 
Labianca" de la Los Ange
les a continuat luni cu in
terogatoriul luat de avocații 
apărării principalului martor 
al acuzării, Linda Kasabian, 
membră a ..familiei" de hip
pies condusă de Charles 
Manson. Timp de trei săptă- 
mîni, Linda Kasabian a fost 
supusă unui baraj de între
bări prin care apărarea a 
căutat să infirme depozițiile 
acesteia, calificîndu-le „fan
teziste" s-au realifeate prin 
înțelegere cu acuzarea. Mar
tora a respins argumentele ; 
apărării și si-a menținut de- 
pozițiile. j

Gazele vor fi totuși 
scufundate

WASHINGTON 1/ (Ager- ' 
preș). — Nava „Le Baron 
Russel Briggs", la bordul că
reia au fost încărcate contai
nerele cu gaze de luptă, a 
ridicat duminică ancora din 
portul militar de la Sunny 
Port, îndreptîndu-se spre lo
cul unde urmează să fie 
scufundată în Atlantic îm
preună cu încărcătura sa no
civă. I

Hotărîrea Pentagonului de | 
a se debarasa de aceste gaze : 
extrem do nocive, aruneîn- 
du-le în Ocean, este astfel 
pusă îr aplicare, în ciuda 
protestelor deosebit de inten 
se atit interne cit șt externe. 1 
cît și al temerilor exprimate J 
de specialiști tați de corise- 1 
cințele dezastruoase pe care 
le-ar putea avea pentru flo
ra și fauna acvatică o even
tuală contaminare a apelor 
oceanului.
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