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șeful stației C.F.R. Petroșani

De la începutul anului șl 
pînă în prezent colectivul sta
ției C.F.R. Petroșani a reușit 
să înscrie pe 
rii socialiste 
loare privind 
dicat'orilor de 
tirea siguranței circulației 
protecției muncii. Astfel, stațio
narea vagoanelor la încărcare- 
descărcare a fost redusă cu 0,8 
la sută ; sarcina statică sporită 
cu 1,2 tone/osie. tonele expe
diate față de planul operativ, 
au fost realizate în proporție 
de 101,3 la sută.

Prin munca patriotică a fero
viarilor s-au creat noi condiții 
de viață personalului executiv 
de manevrare a vagoanelor, 
prin construcția a două cabine 
înzestrate cu apă potabilă șt 
apă caldă, dulapuri unde să-și 
păstreze hainele de protecție, 
prestîndu-se un număr de circa 
300 ore.

In siguranța circulației s-a 
obținut o îmbunătățire substan
țială, în sensul că pe ultimele 
cinci luni nu a avut loc nici 
un eveniment de cale ferată 
produs din cauza personalului 
stației Petroșani. S-a lucrat fără 
nici un accident de muncă, în- 
cepînd din anul 1968.

Colectivul stației C.F.R. Pe
troșani, călăuzit de organizația 
de partid privește în perspec
tivă prin prisma programului 
intern mobilizator ce a fost e- 
laborat și care are drept scop 
realizarea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan pînă la 
sfîrșitul anului 1970 în depline 
condiții de regularitate și si
guranță a circulației.

Trebuie remarcat faptul că la 
rezultatele obținute de colec
tivul nostru un rol de 
l-a avut colaborarea 
Stația Petroșani și întreprinde
rile socialiste ale Văii Jiului, 
care s-a îmbunătățit substanțial. 
'Astfel, colectivul statiei Petro
șani urmărește permanent asi
gurarea ritmică a vagoanelor 
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graficul întrece- 
rezultate de va- 

îndeplinirea in- 
plan, îmbunătă

ți

seamă 
dintre

la fronturile de încărcare-des- 
cărcare precum și avizarea în 
termen a beneficiarilor. In acesj 
sens vagoanele descărcate la 
timp pe liniile de garaj Petrila 
și Stînga vest (beneficiari pre- 
parația Petrila, respectiv, 
T.C.M.M.) pot asigura planul 
zilnic de încărcări, obținîndu-se 
operații duble la un număr de 
60 vagoane pe zi.

Și în continuare atenția 
noastră se oprește asupra posi
bilităților. resurselor, care mal 
există pentru îmbunătățirea 
activității de transport, pentru 
o mai bună deservire a 
prinderilor beneficiare, 
aceea, pentru reducerea 
mai departe a staționării 
goanelor la fronturile de încăr
care, considerăm necesar ca 
pe linia de garai Petrila, pre- 
parația Petrila să sporească 
procentul de marșrutizare pen
tru stațiile Coșlariu, Arad, 
București și Ișalnița, de unde 
ar rezulta o reducere simțitoare 
a volumului de manevră în sta
ția Petroșani. De 
solicităm sprijinul 
cărbunelui Petroșani (serviciul 
transporturi) pentru 
rea de trenuri marșrute și În
cărcarea vagoanelor pe direcții 
de mers, la preparațiile Lupeni 
și Coroești, măsuri a 
realizare va avea ca efect 
ducerpa rulajului vagonului 
marfă.

Pe linia bunei deserviri a 
bliculiii călător, conducerea 
stației a selecționat și instruit 
personal comnetent care să d’a 
relații precise . în legătură cu 
circulația trenurilor, precum și 
asupra localităților turistice 
Valea Jiului.

Colectivul de conducere 
stației C.F.R. Petroșani va 
tensifica munca de instruire și 
control a personalului, pentru 
aplicarea corectă a instrucțiu
nilor de serviciu, pentru reali
zarea unui transport în condi
ții optime de siguranță și re
gularitate.
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Pînă acum pe șantierul ju
dețean al tineretului de la Fa
brica de cărămidă din Pricaz 
s-au perindat mai multe serii 
de elevi. Inaugurarea au fă
cut-o cei de la școlile profe
sionale din Hunedoara și Si- 
meria, urmați de elevii licee
lor teoretice și economic 
Orăștie. In sfirșit, a venit rin- 
dul liceului din Vulcan 
și-a înscris semnătura în i 
dica de prezență a șantier 
pe data de 1 august.

Despre aceștia ne propunem 
să vorbim în articolul de față. 
Nu numai pentru că ei repre
zintă Valea Jiului în marea 
competiție a hărniciei desfășu
rate pe acest șantier al refa
cerii, ci, mai ales, pentru că 
— așa cum afirma Eugen Chi- 
rilă, șeful fabricii — ei con
stituie seria cea mai bună de 
pînă acum. Bună prin perfor-
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Congo" erau înscrise pe 
pancarte.
ora 12 avionul preziden- 

însoțit de la intrarea în

Ministerul Invățămîntului 
comunică : Incepînd cu anul 
universitar 1970/1971 se înfi
ințează, Ia Hunedoara, un in- 

, stitut de subingineri, în sub- 
ordinea Institutului de mine 
din Petroșani, la care vor 
funcționa următoarele secții 
(cursuri de zi și serale):

— furnale și oțelării;
— prelucrări plastice 

tratamente termice;
— electromecanică meta

lurgică.

și

Turismul

La mina Aninoasa a fost e- 
fectuată, în zilele de 23 și 24 
august, o importantă lucrare : 
schimbarea cablului purtător al 
funicularului Aninoasa sud — 
Coroești. Timp de numai patru 
schimburi (două în 23 și două 
în 24 august) echipele de lă
cătuși conduse de șefii de e- 
chipă Ion Bogdan, Alexandru 
Munteanu și Arpad Kokoși sub 
supravegherea și coordonarea 
maistrului mecanic Vasile Cris- 
tescu au schimbat 1 000 metri 
de cablu. Un amănunt se cere 
subliniat și anume că, deoare
ce cablul nou montat la funi-

și deci 
măre ca

cular are secțiunea 
greutatea pe ml mai 
cel vechi, a fost necesar de 
făcut și o modificare la 
stația de întindere a cablului 
de la Coroești.

Grație hărniciei și priceperii 
cu care_.au acționat echipele 
de lăcătuși, lucrarea a fost e- 
fectuată în bune condițiuni. In 
dimineața zilei de 25 august, 
din prima oră de 
funicularul a început 
porte spre preparație 
extras de minerii din 
Prin schimbarea
conferă funicularului o 
ranță sporită în exploatare.

1

Incepînd din noul 
universitar

an

Marți la amiază a sosit în 
Capitală președintele Republi
cii Democratice Congo, Joseph- 
Desire Mobutu, care, împreună 
cu soția, întreprinde o vizită 
oficială în țara noastră, la in
vitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Festivitatea de primire a pre
ședintelui Republicii Democra
tice Congo a avut loc pe ae
roportul internațional „Bucu- 
rești-Otopeni“, unde au venit 
îr. întîmpinare președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al.Con
siliului de Stat, Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor arma
te, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, oameni de știin
ță, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români, 
congolezi și corespondenți ai 
presei străine.

Se aflau de față ambasado
rul Republicii Democratice 
Congo la București, Theodore 
Kondo Belan, alți șefi de mi
siuni diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic.

La aerogara erau arborate 
drapelele de stat ale Republi

cii Socialiste România și Re
publicii Democratice Congo. Pe 
frontispiciul pavilionului oficial 
se aflau portretele președinte
lui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu. Urările 
„Bun sosit Excelenței Sale, pre
ședintele Republicii Democratice

■ Congo, Joseph-Dâsire Mobutu!“, 
„Să se dezvolte și să se întă
rească prietenia dintre popoa
rele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democra
tice 
mari

La 
țial, 
spațiul aerian al țării noastre 
de avioane cu reacție ale For
țelor Armate Române, ateri
zează. Președintele Joscph-De- 
sire Mobutu și soția, Marie-An
toinette Mobutu, sînt salutați 
la coborîrea din avion de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția, Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat își string cordial 
mîinile.

In vizita oficială în țara 
noastră șeful statului congolez 
este însoțit de Thomas Tumba, 
membru ‘ 
Mișcării 
(M.P.R.),
Tîrgului 
hasa, Andre Bo-Boliko, membru 
al Biroului Politic al M.P.R., 
secretar general al Uniunii na
ționale a muncitorilor congo
lezi, Jean Theodore Umba Di 
Lutete, ministru delegat pe lîn-

al Biroului Politic al 
Populare a Revoluției 
comisar general al 

internațional — Kins-

gă președinția Republicii, Eva
riste Loliki, viceministru al a- 
facerilor externe, însărcinat cu 
cooperarea, Marcel Lengema, 
ambasador itinerant, și alte per
soane oficiale.

Președintele Consiliului do 
Stat, Nicolae Ceaușescu, prezin
tă oaspeților oficialitățile ro
mâne venite în întîmpinare.

In timp ce se intonează im
nurile de stat ale* celor două 
țări, răsună 21 salve de arti
lerie. Cei doi șefi de stat treo 
apoi în revistă garda de o- 
noare. Oprindu-se în fața mi
litarilor români, președintele 
congolez îi salută în limba ro
mână : „Bună ziua soldați1*.

Președintelui Republicii Demo
cratice Congo, Joscph-Desird 
Mobutu, îi sînt prezentați șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și 
celelalte persoane oficiale ro
mâne.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Joseph-Dăsiră Mobutu pri
mesc apoi defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei aflați pe aeroport aplaudă 
cu căldură pe cei 
stat. Președintelui 
Democratice Congo, 
celorlalți oaspeți li 
buchete de flori.

De la aeroport, președintele 
Republicii Democratice Congo,

doi^ șefi de 
Republicii 

soției sale, 
se oferă

(Continuare tn pag aia)

producție, 
să trans- 
cărbunele 
Aninoasa.

cablului se 
sigu-

sport al maselor 1
Peste 6 000 de turiști au fost înregistrați în acest sezon ca oaspeți ai cabanelor din 

Valea Jiului. Cifra nu reprezintă în sine un record față de alte regiuni turistice din țară 
dar semnifică faptul că acest sport — turismul — continuă să atragă tot mai mulți amatori 
dornici să se recreeze în împrejurimile Văii Jiului. Frumuseților de neasemuit ale munților 

ospitalitatea cabanelor Buta, Cîmpu lui 
turiștii au fost primiți călduros

Retezat, Paring și Sebeș li s-au adăugat, în acest an, 
Neag, Rusu, Lunca Florii, Voievodu, 
deserviți într-o ................. “notă civilizată.

Reîncepe săparea 
pufului principal 

Livezeni
De cîteva zile brigada de 

mineri condusă de Dionisie 
Bartha a început din plin să
parea puțului principal al 
E. M. Livezeni. Deja, la în
ceputul acestei luni, minerii 
realizaseră gulerul puțului și 
au introdus 
O defecțiune 
la instalația 
săpare i-au 
întrerupă lucrul pînă acum, 
însă ea 
săparea 
alert.

cofrajul glisant, 
intervenită însă 
provizorie de 
determinat să

a fost înlăturată, iar 
puțului va decurge

Cerc de croitorie
Incepînd din 15 septembrie 

la Casa de cultură din Pe
troșani își va începe activi
tatea cercul de croitorie — 
care-și propune să 
mită participantelor 
cipalele noțiuni de croială 
modernă și să le formeze în- 
demînarea practică necesară, 
înscrierile se fac Ta secreta
riatul instituției.

trans-
prin-

La circumscripția financiară

UN INSTITUT 
DE SUBINGINERI 
LA HUNEDOARA

la Consiliul de Stat

Aușel și altele

zonă verde
Pe terenul viran situat pe 

artera principală a 
șaniului, peste drum 
dionul „Jiul", a fost 
jată prin contribuția 
tară a 
cursul 
ce din 
de. In 
de un 
flori și alei, iar în continua
re se vor amenaja pe trep
tele superioare 
spațiu cîte un 
și de baschet.

Petro- 
de sta- 
amena- 
volun- 

cu con-cetățenilor și 
unor unități economi- 
oraș o nouă zonă ver- 
prezent, zona cuprin- 
scuar cu ronduri de

ale acestui 
teren de tenis

municipală și. . ----  -------- — T. la serviciile
financiare ale consiliilor populare orășenești și comunale 
sînt în plină desfășurare lucrările de elaborare a proiec
telor de bugete locale pe anul 1971. Cu acest prilej se pun 
bazele tuturor acțiunilor pe linie edilitar-gospodărească și 
social-culturală, sănătate și învățămint care sînt finanțate 
din bugetele consiliilor populare și se vor desfășura în anul 
viitor.

Și

Acțiuni
de muncă
patriotică

In zilele care au precedat 
sărbătorirea lui 23 August, 
comitetul U.T.C. de la E.M. 
Vulcan a inițiat colectarea a 
45 de tone fier vechi, încăr
carea a 52 de cărucioare cu 
material lemnos pentru zo
nele a H-a și a III-a de pro
ducție, scoaterea la suprafață, 
de la zona I a peste 250 stîlpi 
hidraulici de susținere defecți.

La- aceste acțiuni de mun
că patriotică au participat un 
număr de 84 uteciști, eviden- 
țiindu-se în mod special cei 
din cadrul sectorului IX — a- 
telier mecanic și XII — trans
port.

Controlul 
periodic 

al sănătății
Ii-aLa circumscripția a 

medicală din strada Con
stantin Miile nr. 3 este in
stalată o caravană auto pen
tru executarea microradio
grafiilor. Conform unei legi 
menite să contribuie la îm
bunătățirea controlului perio
dic al populației din punct 
de vedere al stării sănătății, 
acei cetățeni care nu au e- 
fectuat acest important „test" 
medical se pot prezenta pînă 
în ziua de 31 august între 
orele 7—19.

Citiți în ziarul nostru de mîme pagina

individ COHCIIIHML
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Concursul de admitere pen
tru ocuparea locurilor la In
stitutul de subingineri din 
Hunedoara se va desfășura 
în perioada 12—20 septem
brie a. c., la Institutul de 
mine din Petroșani.

Pentru specialitățile „fur
nale și oțelării" și „prelu
crări plastice și tratamente 
termice" disciplinele pentru 
concursul de admitere sînt :

— Matematică (algebră, 
geometrie plană — fără de
monstrații — și trigonome
trie) — scris și oral;

— Fizică (mecanică, fizică 
moleculară și căldură) — 
scris.

La specialitatea „electrome
canică metalurgică", concursul 
de admitere va consta din ur
mătoarele probe :

— Matematică (algebră, 
geometrie plană — fără de
monstrații și trigonometrie) 
— scris și oral;

— Fizică (mecanică și elec
tricitate) — scris.

Condițiile de admitere și 
programele disciplinelor pen
tru concursul de admitere 
sînt cele indicate în broșura 
„Admiterea în 'nvățămîntul 
superior" — 1970

(Agerpres)

Președintele Republicii De
mocratice Congo, Joseph-Desire 
Mobutu, și soția, Marie-Antoi
nette Mobutu, au făcut la Pa
latul Consiliului de Stat o vi
zită protocolară președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale, 
Elena Ceaușescu.

La întîlnire au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Florian Dănă- 
lache, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, A- 
lexandru Tujon, ambasadorul 
României în Republica 
cratică Congo.

Din partea Republicii 
cratice Congo au luat 
Thomas Tumba, membru al Bi
roului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției (M.P.R.), co
misar general al Tîrgului in
ternațional Kinshasa, Andre 
Bo-Boliko, membru al Biroului 
Politic al M.P.R., secretar ge
neral al Uniunii Naționale a 
Muncitorilor Congolezi, Jean 
Theodore Umba Di Lutete, mi
nistru delegat pe lingă preșe
dinția Republicii, Evariste Lo
liki, viceministru al afacerilor 
externe, însărcinat cu coopera
rea, Theodore Kondo Belan, 
ambasadorul Republicii Demo
cratice Congo la București.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae

Ceaușescu, a înmînat președin
telui Republicii > Democratice 
Congo, Joseph-Dâsire Mobutu, 
și soției sale, Marie-Antoinette 
Mobutu, Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România11, cla
sa I.

In același cadru, președin
tele Joseph-Dăsire Mobutu a 
înmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și soției sale, Elena 
Ceaușescu, Marele Cordon al 
Ordinului Național al Leopar
dului.

In alocuțiunile rostite, pre

ședintele Ceaușescu și președin
tele Mobutu au subliniat că 
distincțiile conferite — cele 
mai înalte ordine ale României 
și Republicii Democratice Con
go — constituie un simbol al 
prieteniei și prețuirii reciproce, 
o înaltă recunoaștere a contri
buției aduse de cei doi șefi de 
stat la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie româno-congoleze, 
la promovarea păcii și colabo
rării internaționale.

(Agerpres)

Demo-

Demo-
parte

Dineu oficial
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția, Elena Ceaușescu, au o- 
ferit marți, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republi
cii Democratice Congo, Joseph- 
Desire Mobutu, și a soției sale, 
Marie-Antoinette Mobutu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnara’ș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Ilie Verdeț, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Ion 
Ioniță, precum și Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu-

vernului, conducători de insti
tuții centrale.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe președintele Republi
cii Democratice Congo în vi
zita oficială pe care o între
prinde în țara noastră.

înainte de începerea dineu
lui au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Desiră 
Mobutu, au rostit toasturi.

(Agerpres)

Stația de epurare a apelor Ltipenj

care_.au
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DIN PETROȘANI Șl LUPENI

VĂ AȘTEAPTĂ!

CONDIȚII 
DE 

DESFĂȘURARE 

A UNOR 
ACTIVITĂȚI 

RODNICE

0 preocupare 
permanentă 
cu tradiții 
frumoase

Formarea cadrelor de mun
citori și tehnicieni necesari 
economiei naționale, a consti
tuit și reprezintă și azi o 
preocupare de seamă a parti
dului și statului nostru, me
nită să asigure forța de mun
că. atît de utilă unei produc
ții în continuă creștere, în 
continuă dezvoltare, pe care 
se bazează construirea noii o- 
rînduiri socialiste.

Creșterea cadrelor califi
cate tinere destinate diferi
telor sectoare de activități 
social-economiee realizată în 
mod organizat, are în țara 
noastră o veche tradiție re
flectată îndeosebi în grija 
permanentă de a transmite 
de la o generație la alta ex
periența de viață și de mun
că — acumulată sub formă 
de cunoștințe Și deprinderi 
pentru practicarea diverselor 
îndeletniciri — meserii de 
specialitate.

Hotăritoare în realizarea 
progresului economic sînt ca
litatea și competența oameni
lor. capacitatea lor de a stă- 
pîni mijloacele de producție 
mereu mai perfecționate, pri
ceperea de a administra bo
gățiile țării, avuția națională, 
receptivitatea la tot ce e nou 
și înaintat, străduința de a 
ține pasul cu progresul mon
dial.

Largi 
perspective 

de dezvoltare
Folosirea cu maximum de 

randagient a noilor instalații 
și mașini cu care sînt dotate 
întreprinderile, perfecționarea 
proceselor tehnologice, impun 
un înalt nivel de pregătire a 
forței de muncă, o temeinică 
pregătire a cadrelor din in
dustria minieră implicit a ce
lor pregătite în școlile profe
sionale.

Absolvenții școlilor gene
rale, care se îndreaptă spre 
școlile profesionale de zi, sau 
cu ucenicie la locul de muncă, 
au în fața lor cele mai fru
moase perspective de dezvol
tare. Aceștia au posibilitatea 
să dobîndească o calificare 
profesională temeinică și să-și 
ridice cunoștințele de cultu
ră generală. Primind o bună 
pregătire tehnică, ei vor de
veni cadre de nădejde ale 
economiei noastre socialiste 
și vor intra în rîndul deta
șamentului larg al construc
torilor socialismului și comu
nismului.

Tineri absolvenți, muncind 
cu dragoste în meseria alea
să veți avea cea mai de preț 
răsplată — satisfacția muncii 
creatoare puse în slujba în
floririi patriei. A vă alege 
bine munca înseamnă a privi 
spre viitor ! Va fi spre binele 
vostru 1

Noua 
orientare

Se referă la absolvenții 
școlilor generale și aceasta 
este valabilă cu începere din 
anul școlar 1970—1971. In ce 
constă noua orientare ? lat-o i 
în jur de 75 la sută dintre 
absolvenții școlilor generale 
să fie îndrumați spre școlile 
profesionale.

In cadrul unităților școlare 
din subordinea Centralei căr
bunelui, Școala profesională 
minieră din Petroșani, Școala 

profesională Lupeni școlari
zează cadre pentru următoa
rele meserii i

ȘCOALA

PROFESIONALĂ

PETROȘANI
• mecanizator minier;

• lăcătuș mecanic indus
tria construcții de mașini

• sudor

• electrician de mină

• lăcătuș de mină
• frezor, robotor, mortezor

lăcătuș pentru construc
ții metalice

• strungari

Mecanizarea în minerit 
oferă multiple 

posibilități de calificare 
tinerilor dornici

să învețe o meserie
ȘCOALA 

PROFESIONALĂ 

LUPENI
• mecanizator minier

• lăcătuș mecanic indus
tria construcții de mașini

0 electrician de mină

• preparator cărbune

• frezor, rabotor, mortezor

• strungar

• lăcătuș de mină

Să asigurăm 
cadrele 

specializate
Meseria de mecanizator mi

nier se pregătește prin școala 
profesională curs de zi și 
are o durată de școlarizare 
de 3 ani.

Avîndu-se în vedere intro
ducerea pe scară tot mai lar
gă a mecanizării în abatajele 
unităților miniere, trebuie a- 
sigurate efective de munci
tori specializați care să de
servească aceste abataje cu 
pluguri pentru cărbune, ha- 
veze și combine.

La un abataj mecanizat 
unde se obțin productivități 
ridicate tinerii absolvenți de 
școli profesionale. încadrați 
în producție pot obține încă 
din primii ani de activitate, 
salarii corespunzătoare, ridi
cate. în funcție de prevede
rile rețelei tarifare de sala
rizare a ramurii miniere.

După efectuarea stagiului 
necesar în meserie — cu o 
durată de 3 ani — acei ab
solvenți care doresc și dove
desc aptitudini in meserie 
pot fi înscriși la șeolile de 
maiștri. De asemenea, au 
posibilitatea să urmeze liceul 
seral sau fără frecvență pri
mind în acest sens tot spri
jinul din partea întreprinde
rilor. In fine le este deschi

să și calea către institutele 
de invățămint superior.

Condiții 
de înscriere 

pentru 
examene

Pentru cursurile școlii pro
fesional» de zi in meseria de 
mecanizator minier, se pri
mesc absolvenți ai școlii ge
nerale, cu examen de absol
vire, avind vîrste între 15 
șl 18 ani. Aceștia vor pre
zenta la înscriere următoa
rele acte:
• cerere de înscriere
• certificat de absolvire 

a școlii generale în original
• certificat de naștere în 

original și copie care se cer
tifică de școală

S certificat medical elibe
rat de circumscripția medi
cală Ia care candidatul este 
luat in evidență
• buletinul de analiză a 

sîngelui, efectuat cu cel mult 
trei săptămîni înaintea în
scrierii
• rezultatul examenului 

radiologie pulmonar efectuat 
cu cel mult trei luni înaintea 
înscrierii

înscrierile se fac pînă la 
31 august a. c. după care 

•urmează concursul de admi
tere. Probele scrise și orale 
constau în :

$ limba română
® matematică (după pro

gramele școlare ale claselor 
V—VIII ale școlii generale)

Important I
Elevii, pe tot timpul școla

rizării, primesc bursă, echi
pament (haine), rechizite și 
manuale școlare în mod gra
tuit.

Elevii ai căror părinți do
miciliază in alte localități 
primesc gratuit cazare și ma
să la căminele, respectiv, can
tinele școlilor. Informații su
plimentare se pot obține de 
la :

— Școala profesională Pe
troșani, str. Republicii nr. 7 
oraș Petroșani, județul Hu
nedoara

— Școala profesională Lu
peni, str. Viitorului nr. 27 
oraș Lupeni. județul Hune
doara

Ucenicia 
la locul 

de muncă, 
avantaje, 

perspective
Celelalte meserii arătate 

mai sus (meserii electro-me- 
canice) vor fi pregătite prin 

*

forma de școlarizare cu uce
nicia la locul de muncă. A- 
ceastă formă prezintă avan
tajul că in programul de'pre
gătire al elevilor se prevede 
o susținută instruire practi
că la locul de muncă, des
fășurată zilnic sub suprave
gherea directă a cadrelor din 
unitățile pentru care se pre
gătesc.

Durata de școlarizare este 
de 2—3 ani funcție de com
plexitatea meseriei, perioadă 
în care acomodarea cu locul 
de muncă, cu disciplina de 
producție, cu respectarea 
sarcinilor de viitor muncitor 
calificat, au o importantă con
tribuție la formarea și edu
carea elevilor.

Numărul de locuri pentru 
fiecare meserie și unitate 
școlară în parte, este de cir
ca 20—30 în afară de mese
ria de strungar unde la Pe
troșani și Lupeni sînt cite 
75 locuri.

Pentru meseriile de ; .
• strungar

frezor, rabotor, mortezor
• preparator cărbune
• sudor, se pot prezenta 

la examenul de admitere și 
fete.

Absolvenții liceelor teoreti
ce, șe pol angaja la unitățile 
miniere din subordinea Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
unde li se asigură următoa
rele condiții :
• după angajare în prime

le 10 zile de instruire pen
tru subteran, beneficiază de 
un ciștig de 56 de lei/post
• după 10 zile în perioada 

a doua de instruire în sub
teran cîștigă 63 lei/post
• după perioada de aco

modare in subteran se poate 
luera în acord la grupe cu 
un salar de 6» lei/post, plus ( 
sporul pentru depășirea i¥or- *- 
wie4or Fe j i _> - ’ a
• fiind âu posesia unui jil- Li 

vel ridicat de cunoștința *ge- rt 
nerale, acești absolvenți/1 du- • 
pă trei Iun, lucrate in sub
teran, se pot califica prin 
cursuri de calificare de scurtai 
durată pentru ni ;eria de mi
ner gradul I beneficiind de 
salariul tarifar de 76 lei/posț 
plus sporul pentru depăși
rea normelor, existînd posi
bilitatea calificării in conti
nuare, după o vechime de un 
an pentru meseria de miner 
gradul II, căreia îi cores
punde un salar tarifar de 98 
lei/post plus sporul pentru 
depășirea normelor care poa
te avea valori ridicate, avind
in vedere introducerea me
canizării în aproape toate a- 
batajele unităților C.C.P. prin 
care se reduce efortul mun
citorilor și se obțin produc
tivități ridicate.

Cei care manifestă aptitu
dini și interes în meserie 
pot fi scoși din producție și 
trimiși la școlile de maiștri. 
.De asemenea, au posibilita
tea de a urma cursurile se
rale sau fără frecvență în 
învățământul superior avînd 
în acest sens tot concursul 
din partea unităților.

Absolvenții liceelor teore
tice se mai pot califica prin 
cursuri de scurtă durată (de 
4—8 luni) în meseriile de e- 
lectrician de mină, lăcătuș 
de mină, preparator cărbu
ne, mașinist locomotive mi
nă, mașinist pompe, ventila
toare, compresoare, sudor e- 
lectric, sudor cu gaze, to- 
pograf măsurător de apă și 
uscat, turnător pregătitor, 
strungari, frezori, mortezori, 
rabotori, lăcătuși ajustori la 
banc, bobinatori aparataj e- 
lectric, beneficiind de sala
rii corespunzătoare acestei 
meserii și de toate condițiile 
arătat e mai sus.

Cazare 
și masă

Pentru nefamiliști se asi
gură cazarea în căminele u- 
nităților miniere contra cost 
(70—90 lei pe lună) iar pen
tru cei familiști după trei 
luni în funcție de posibili
tăți, li se asigură apartamen
te eu gratuitate de chirie, în
călzire și reducere de 50 la 
sută pentru curentul electric; 
masa se asigură la cantinele 
unităților miniere contra cost 
la prețul de 12 lei pentru 
trei meae pe zi.

Echipamentul de protecție 
se asigură gratuit iar cel de 
uzură, cu 50 la sută redu
cere.

MlCANJZATOfi MINIER 

o profesiune de viitor
Progresele realizate de știință 

și tehnică în domeniul mineri
tului sînt înregistrate de „seis
mograful” producției, unde cîș
tigă un teritoriu din ce în ce 
mai extins mecanizarea și auto
matizarea. Munca fizică, epui
zantă de odinioară este înlo
cuită tot mai mult de mașini și 
utilaje moderne de înaltă pro
ductivitate. Omul specialist su
praveghează mersul lor, le 
conduce cu pricepere, cu com
petență profesională, către re
zultate eficiente, care să răs
pundă exigențelor de creștere.

Mecanizatorul minier este 
muncitorul capabil să comande, 
și să întrețină diferite utilaje 
pentru tăiere, transport etc. El 
reprezintă un tehnician — nu 
credem că exagerăm — un crea
tor. Mecanizatorul minier nii 
se limitează la cunoașterea și 
realizarea procesului clasic de 
extragere, el trebuie să posede 
un orizont larg științific, care 
să-i îngăduie depunerea unui 
aport substanțial în direcția ex
ploatării raționale a zăcămân
tului, a perfecționării fluxurilor 
tehnologice de extracție.

Pentru modernizarea neînce
tată a exploatărilor miniere se 
cheltuiesc anual sute de mili
oane de lei. Pregătirea teoretică 
și practică a viitorilor specialiști, 
a mecanizatorilor minieri de mîi- 
ne, reclamă, prin urmare, răspun
dere, exigentă sporită, perse
verență. Căci elevul trebuie să 
devină un om al tehnicii în 
adevăratul înțeles al cuvîniului, 
un supraveghetor capabil ți un 

PENTRU MESERIA DE MECANIZATOR MINIER DIN CADRUL ȘCOLII PROFESIO

NALE PETROȘANI (CU SEDIUL ÎN STR. REPUBLICII NR. 7) ȘI ȘCOLII PROFESIO

NALE LUPENI (CU SEDIUL ÎN STR. VIITORULUI NR. 27), SE PRIMESC :

— CU CONCURS DE ADMITERE, ce va avea loc între 1—10 septembrie 1970 Ia 
sediul școlilor menționate, absolvenții școlilor generale de 8 ani cu vîrsta de 15—18 ani.

— FĂRĂ ALT CONCURS, solicitanții care au obținut cel puțin media 5,00 la sesiunile de 
admitere din 1970 la alte școli profesionale, licee de cultură generală sau de specialitate, 
dar nu au fost admiși. O dată cu cererea de înscriere, solicitanții vor depune și adeverință 
eliberată de unitatea școlară la care au susținut examenul de admitere, din care să rezulte 
media obținută.

dirijor abil al mașinilor și uti
lajelor din dotarea minelor 
noastre, de o cuprinzătoare 
competentă profesională. Com
plexele mecanizate, combinele 
de abataj, plugurile, mașinile 
de încărcat, instalațiile de să
pat suitori etc., se impun a fl 
folosite cu randament ridicat. 
Pentru aceasta, calificarea pro
fesională de prim rang devine 
un imperativ.

Prin cursurile de mecaniza
tori minieri care funcționează 
în cadrul școlilor profesionale 
din Petroșani și Lupeni se ur
mărește realizarea întocmai a 
acestui obiectiv major.

Despre avantajele de care se 
bucură elevii înscriși la aceste 
școli am relatat în materialele 
alăturate.

Școlile profesionale din Valea 
Jiului, care pregătesc șl -rezer
vele viitoare de mecanizatori 
minieri, atît de necesare mineri
tului nostru în plină dezvolta
re, defin săli de curs spațioase 
și luminoase, laboratoare pe 
specialități, modern utilate, ca
binete, ateliere etc. Deci, șl 
baza tehnică a școlilor care a- 
sigură însușirea profundă a 
acestei meserii frumoase, cu 
perspectivă, e pe de-a-ntregul 
corespunzătoare.

în concluzie, îndemnăm pe 
tinerii aflați în punctul cumpă
nă al alegerii profesiunii în 
viață să îmbrățișeze cu încre
dere și căldură această meserie 
de viitor : MECANIZATOR 
MINIER.

După cum se știe, Școala 
profesională din Lupeni și-a 
cîștigat, de-a lungul anilor, 
un prestigiu binemeritat, util 
în ceea ce privește condițiile 
de școlarizare pe care le a- 
sigură, cît și din punct de ve
dere al garantării, pentru ab
solvenții săi, a unei pregătiri 
tehnice de specialitate co
respunzătoare, de primă ne
cesitate în sfera productivă, 
unde vor activ-a aceștia. Edi
ficiul prezent — situat în- 
tr-un atrăgător cadru natu
ral — este prevăzut cu 
toate anexele trebuincioa
se. Un eșalon de 20 
profesori și un personal cu
prinzător de aproape 100 pe
dagog; și maiștri coordona
tori asigură pregătirea res
pectivă a elevilor incluși în 
școala profesională, școala 
postliceală de tehnicieni mi
neri și școala de maiștri.

Jumătate din numărul ore
lor săptămânale sînt afectate 
practicii și anume în atelie- 
rul-școală (pentru anul 1) șt 
producție (anii II și IU), unde 
— ca o răsplată a muncii de
puse — pot primi indemniza
ții de 26—29 lei pe zi, la 
suprafață, și 36—41 lei, în 
subteran.

întreținerea gratuită în 
care se includ îmbrăcămin
tea, hrana, manualele, rechi
zitele, face ca statul să chel
tuiască anual pentru fiecare 
elev mai mult de 8 000 lei.

Elevii școlii profesionale 
din Lupeni au la dispoziție 
un club încăpător, cu două 
televizoare, radio, jocuri de 
șah, bibliotecă (30 000 volu
me), cabinet medical, o ex
celentă bază sportivă (tere
nuri de fotbal, handbal, bas
chet, tenis de cîmp, volei), 
autobuz pentru excursii — 

de studii sau de agrement — 
la obiectivele industriale și 
turistice din tară. în școală 
activează o fanfară, o or
chestră de muzică populară 
și ușoară, o brigadă artis
tică, c formație de dansuri, 
cor. Funcționează, de aseme
nea, cercuri pe materii (la 
care se organizează atractive 
concursuri), cercurile foto, e- 
leetromecanică, radio, minerit.

Și elevii școlii profesionale 
din Petroșani se bucură de 
condiții prielnice desfășurării 
unei rodnice activități multi
laterale. Se găsesc, în corpul 
școlii, săli de clasă spațioase, 
laboratoare de fizică, electro
tehnică, exploatări miniere și 
protecția muncii, tehnologie, 
geologie, cabinete, sală de 
desen modern utilată, biblio
tecă și sală de lectură afe
rentă. în timpul liber, elevii 
beneficiază de o conjunctură 
propice desfășurării, și aici, 
a unei bogate activități cul
tural-educative și sportive. 
Există două săli de club, se 
pot organiza întreceri artis
tice; recitatori, soliști vocali 
și instrumentiști, formalii de 
dansuri. Au loc, de aseme
nea, excursii de studii și de 
agrement, reuniuni tovără
șești, se învață dansuri mo
derne. Mai există și o sală 
de festivități, luminoasă și 
primitoare. Deși baza sporti
vă nu se situează la nivelul 
celei din Lupeni, totuși șt 
aici se organizează frecvent 
dispute îndârjite de fotbal 
volei, șah, tenis de masă. 
Concursurile instructive de o- 
rientare turistică au intrai 
în obișnuință. Școala mal are 
șl un laborator foto modern 
utilat

Ambele școli profesionale 
posedă cămine și cantine co
respunzătoare.

PAGINĂ REALIZATĂ LA CEREREA CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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ALTE ASPECTE DE LA UEMOASTRATIA OAMENILOR S
Școala generală 

nr. 1 din Petro
șani a îmbrăcat 
veșminte noi prin 
lucrările de zu
grăvire și vopsire 
pe care le-a cu
noscut fiind gata 
să primească cu 
brațele deschise 
elevii în noul an 
școlar.

Foto :
V. IordăchescuSĂRBĂTORIRII ZILEI DE 23 AUGUST
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MIERCURI 26 AUGUST

„Medicina în slujba sănăfăfii"
Aceste cuvinte, scrise cu li

tere de-o șchioapă pe o cara
vană de transfuzie, care des
chide coloana personalului me- 
dico-sanitar din Petroșani, sem
nifică la cel mai înalt grad 
menirea medicinei în patria 
noastră — de a sluji sănătatea 
oamenilor, de a veghea perma
nent ca munca și viața lor să 
se desfășoare normal. Pe cara
vana de transfuzie au fost im
provizate trei secții de urgență 
•ee primează în fiecare institu
ție de sănătate : reanimare, chi
rurgie, recoltare a sîngelui. In 
exercițiu) funcțiunii distingem 
chipurile ocrotitoare ale asis

tentelor și surorilor medicale 
Irina Kriștaly, Olga Andraș, 
Coroana Pătrui, Ana Turdeanu, 
Maria Borco.ș, Octavia Buza, 
Elena Cristea, Ana Costinaș, 
Victoria Bogdan, aplecate cu 
afecțiune asupra unor persoa
ne aflate imaginar în suferin
ță, care așteaptă de la ele tă
măduirea de rău. Alături de 
cuvintele din titlu, un grafic 
compară elocvent realizările 
Spitalului unificat Petroșani din 
anul 1959 cu acelea obținute în 
1969. Diferența este grăitoare. 
Ea scoate în evidență numărul 
mult mai mare de consultații, 
de transfuzii de singe, de alte

servicii medicale acordate popu
lației în anul 1969, fiind un cer
tificat de garanție pentru noi 
succese în anii care vin. Este, 
fără îndoială, un certificat de 
garanție dacă ne gîndim la dez
voltarea fără precedent pe care 
a luat-o în țara noastră asis
tența medicală in ultimul sfert 
de veac cînd România urcă fără 
oprire trepte spre bunăstare și 
fericire. Este un certificat de 
garanție absolut spre viitoare 
succese pentru că partidul și 
statul nostru acordă o atenție 
mereu sporită sănătății oameni
lor muncii.

In coloana oamenilor în alb

din Petroșani merg alături me
dicii loan Samoilă, Vaier Ilieș, 
Virgil Martin, Mihai Filip, Ni- 
colae Marian, loan Balea și 
mulți alții. Chipurile lor, scăl
date în soarele de august, tră
dează mulțumirea pentru dato
ria împlinită, lasă privitorului 
să le citească în inimi devo
tamentul și abnegația cu care 
se îngrijesc de cei care ajung 
pe paturile suferinței, de cei 
care cad pradă unor boli sau 
accidente, redîndu-le încrederea 
și optimismul în viață.

G. DINU

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Salariul groazei (27—30 august); 
Republica : Misteriosul X din 
Cosmos (27—30 august); LONEA 
— 7 Noiembrie: Roata vieții 
(27—29 august); Minerul : Adio 
Texas (27—30 august); ANI- 
NOASA : Adio Texas (27—28 
august); VULCAN : Bănuiala 
27—30 august).

SPORT ; SPORT
■■■■■■■■■»■■■■■■■»«■■■■■■■■■■■■■sa

FOTBAL
A început campionatul diviziei C

Luni, 24 august a. c., a fo-st reluat campionatul diviziei 
C la fotbal. După cum se știe, in această ediție, cele două 
echipe din Valea Jiului — Minerul Lupeni și Știința Petro
șani — vor activa în aceeași serie (a V-a). In prima etapă 
ele au jucat in deplasare de unde s-au întors cu înfrângeri.

Vulturii Textila Lugoj—Minerul 2-0

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 l niversal-șotron — Li
tera „V“.

18.30 Cabinetul economic TV. 
Tema : Organizarea ști
ințifică a producției și 
a muncii.

19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 „1001 de seri" — emi

siune pentru cei m:ci.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemaleca : „Dom

nișoara Iillia“ — după 
piesa Iui A. Strindberg.

21.35 „Thalassa" — reportaj 
TV.

21,50 Reflexe — emisiune 
Thuzical-coregrafică.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Gala marilor interpreți 

români. George Geor
gescu.

23,95 închiderea emisiunii.
" ' I

tn frumoasele lor unifor
me, fanfarele deschid coloa
nele de demonstranți ale ex
ploatărilor miniere. „Alămu
rile" scot din pilniile lor a- 
corduri de viață nouă, de 
izbîndă și bunăstare. In pti- 
mele rînduri ale fanfarei 
E. M. Lonea, observăm un 
pui de om care bale cu pu-

Toboșarul
9 

timpurilor 
noi

fere, sacadat, în tobița atîr- 
nală de git, în ritmul popu
larei melodii „Trecea fanlara 
militară", li adresăm micu
țului toboșar citeva între
bări :

— Cum le cheamă, piciule ?
— Wem Herman și merg 

la grădiniță la noi, la Lonea.
— Dai tu ești băiat mare...
— Da; -de cinci ani -și-mi 

place să cînl la tobă.
— Și te pricepi?
— Păi cum ?J la ascultați...
Numai că liniștea a 

fost întreruptă la intervenția 
iui Wem Herman-tatăl, „tam
bur major" in fanfara lonea- 
nă, cate l-a transmis fiului 
pasiunea pentru muzica de 
fanfară pe care Herman-ju
nior o pricepe de/a, h Pla
ce. Coloana vrednicilor mi
neri din Lonea se pune in 
mișcare, tn frunte — fanfara. 
Iar în fruntea ei, printre alții 
— micuțul Wem Herman, to
boșar al timpurilor noi pe 
care tara noastră le trăiește 
de 26 de ani încoace Preșco
larul Wem Herman nu înțe
lege acum sensul evenimen
telor. Cînd le va înțelege, 
mîndria lui va fi imensă că 
Ia vreme de emoționantă 
sărbătoare a tării a fost și 
va rămîne unul dintre tobo
șarii vremurilor noi ale Ro
mâniei socialiste.

G. D.

Lucrătorii din comerf
In ritmul dezvoltării impe

tuoase a țării noastre pe ma
gistrala industrializării și mo
dernizării, rețeaua comercială a 
căpătat dimensiuni. de nebă
nuit. S-au construit moderne 
complexe industriale și alimen
tare, unități de alimentație pu
blică și de legume și fructe, 
aprovizionate din abundență cu 
produse- și deservite de perso
nal bine pregătit, calificat la 
școala înaltelor exigențe ale co
merțului socialist. La demon
strația oamenilor muncii din 
Petroșani am notat și prezența 
lucrătorilor din rețeaua comer
cială a Văii Jiului, prezența 
oamenilor care ne pun la dis
poziție îmbrăcăminte și încăl
țăminte, produse agroalimenta- 
re și de alimentație publică.

Un interesant car alegoric ce 
înmănunchează in el multe 
roade ale pămîntului deschide 
coloana lucrătorilor de la C.L.F. 
Petroșani. Notăm în grabă eî- 
teva nume care fac cinste a- 
cestei unități, exemple de mo
destie și conștiinciozitate la lo

curile de muncă : șefii de uni
tăți Ion Călugărița, Stana Puț 
și Elena Radu, șefii de depo
zite Dumitru Sanda și Nicolae 
Lisăndroiu.

Lucrătorii din unitățile de 
produse industriale din Valea 
Jiului demonstrează cu un sim
bolic car alegoric, înveșmîntat 
în straie policrome pe care le 
putem găsi oricînd în magazi
nele noastre. Printre demon
stranți se află și tînăra Maria 
Elekeș, cîștigătoarea locului I 
la faza județeană din acest an 
a concursului „Buna servi
re", și șefii de magazine Marin 
Rotaru, Elena Tismănaru, Aris
tide Babici, Maria Doica și 
mulți alții. O.C.L. produse in
dustriale Petroșani demonstrea
ză cu realizări de seamă în
registrate în primele 7 luni ale 
anului, ceea ce dovedește preo
cuparea tuturor salariaților de 
a munci mai mult și mai bine.

Și O.C.L. Alimentara prezin
tă la demonstrație un car a.e- 
goric ingenios — un magazin 
improvizat, aprovizionat cu

cele mai diverse mărfuri. II 
urmează un mare număr de 
salariați din toate unitățile de 
deservire din Valea Jiului, în- 
cepînd de la Uricani și pînă la 
Lonea. Reținem numele șefilor 
de unități Petru Szatmari, Vic
tor Gabrlș, Constantin Anghel, 
Gheorghe Magda, Cătălina Ra
du, a altor vînzători care ne 
primesc întotdeauna cu amabi
litate și solicitudine în unită
țile unde lucrează.

Lucrătorii din unitățile co
merciale ale Văii Jiului au adus 
)a marea sărbătoare un buchet 
semnificativ de realizări, hotă- 
rîți să-J amplifice în lunile ca
re vin pentru ca în noul 
cincinal succesele lor să fie 
mai concludente, mulțumirea 
mai deplină. Pe mulți dintre 
acești oameni ai comerțului, 
prezenți la demonstrație, i-am 
reîntilnit după-amiaza la lo
curile de agrement, alimentînd 
buna dispoziție a oamenilor 
muncii.

....... -G. DUMITRU
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Exploratorul italian Walter Bonatti a între
prins, timp de șase luni, o călătorie în regiu
nile cel mai puțin cunoscute din Peru, Bra
zilia și Venezuela. Aventurile sale in pădurea 
ecuatorială sud-americană sînt publicate de re
vista spaniolă „Blanco Y Negro". Prima etapă 
a fost „Gran Sabana" Venezuelans.

In pădure, halucinante 
rezonanțe ale unor tra

gedii străvechi
Urmez fidel cei aproape 

3 000 de km ai fluviului Orino
co. într-un arc larg el învăluie 
înălțimile pietroase ale Auyan- 
Tepuiului. Și deodată, în fața 
mea, de pe înălțimile platoului, 
rîul Coconi face un salt de 
sute de metri precipitîndu-se 
în pădurea ecuatorială. în căde
rea verticală, panglica liclrda 
se pulverizează, se transformă 
Intr-un nor irizat pe care r in
tui capricios îl modelează după 
voie. După ce am traversat 
înălțimile despădurite ale mun
ților, pădurea ecuatorială ne 
Învăluie ca o obsesivă cortină 
verde.

Am pătruns în fabulosul 
.M tindo perdido". l-am văzut, 
I n atins cu mîinile mele. Am 
savurat fascinația preistorici. 
„Mundo perdido" este titlul 
unei opere fantastico, rezultat al 
fabulației unu: scriitor care, 
în timpul "nei călătorii imagi
nare în pădurea braziliană, 
descopere miraculos de intact 
un colt al lumii primitive, cu 
vegetația și cu lialucinante’e 
sale animale. Aici, intr-adevăr, 
fantezia lui Conan Doyle mi 
se pare firească și apropiată de 
realitate.

Am rătăcit luni întregi prin 
pădurea sud-americană, urmă
rit mereu de fascinanta idee că 
bș putea descoperi în realitate 
acea natură descrisă în „O lu
me dispărută". Și am și întîl- 
nit-o. Nu am găsit „pterodac- 
tile" sau „dinosaurieni", însă
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TE VALEA MORII
Valca Morii, locul unde 

vulcănenii și-au petrecut 
după-amiaza zilei de 23 Au
gust, a răsunat, ca și altă 
dată, de veselie și voie bună. 
Mineri, constructori, energe- 
ticieni și numeroși alți oa
meni ai muncii au petrecut 
aici cu optimism și 
închinînd 
realizările 
succesele

Flacăra 
dispoziție 
alimentate de către 
clubului sindicatelor 
calitate, de echipa

un pahar 
înfăptuite, 

viitoare, 
petrecerii 
au fost

voioșie 
pentru 
pentru

și buna 
îndelung 

fanfara 
din lo

de dan-

suri populare alături de care 
au evoluat pe scenă numeroși 
interprefi ai cîntecului. Am 
văzut încinși în hore sprin
tene minerii adincurilor, pre
paratorii Coroeștiului și ener- 
geticieni de la Paroșeni. Iu
lian Popescu, Manole Gheor
ghe, Constantin Dincă, Ște
fan Tutunaru, Mircea Păun 
sînt doar cițiva dintre mine
rii care au fost sufletul petre
cerii stîrnind admirația una
nimă cînd se prindeau în 
hore sau j< uri. Majoritatea 
celor prezenți pe Valea Mo
rii au venit cu familiile. A-

dunați in grupuri, cei mai sfă- 
toși își depanau firul aminti
rilor povestind întîmplări i:n 
trecut ori făcindu-și plwi i 
de viitor. Am recunoscut prin
tre ei pe minerul loan Dra- 
ghici, pe Ștefan Pojoni, Ion 
Ciobanu, Sîrbu Marin, Nina 

o 
dis-

verde

Ștefan, care au petrecut 
după-amiază plăcută și 
tractivă aici, la iarbă 
și aer curat.

La coborîrea serii, în 
spre casă, cu toții erau bucu
roși că au petrecut în mod 
plăcut și util o zi de neuitat.

Iulian IORDACHE

drum
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JOI 27 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Odă limbii române; 
10,05’ Dragi mi-s cîntecul și jo
cul 10,30 Muzică ușoară; 11.15 
Din țările socialiste; 12,00 Din 
operetele lui Filaret Barbu; 
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13,30 Cine știe cîș- 
tigă; 14,00 Caleidoscop muzical; 
14,53 Cîntece populare de dra
goste; 15.00 — 100 de legende 
românești; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Jocuri de perechi; 17,05 
Antena tineretului; 18,00 Mu
zică ușoară; 18.10 Orizont ști
ințific; 18,30 Muzică ușoară; 
19,,Q0 Gazeta radio; 19,20 Șlagă
re de ieri și dq azi; 19.35 Mu
zică‘populară; 20.05 Tableta de 
s.eâră; 20,10 Microrecițal. Ana 
Gherman; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21,00 Acasă la... Lily Popovici;
21.20 Oîntă Doina Spătaru; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solistul 
serii! Domenico Modugno; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Romanțe; 22,50 Cîntecele mării; 
23,10 Siluete; 0,03—5,00 Estradă 
nocturnă.

Intîlnirea a avut două părți 
distincte de desfășurare : prima 
repriză a aparținut aproape in 
întregime gazdelor, iar în se
cunda au dominat cu insistență 
oaspeții. Spre deosebire insă de 
localnici care au știut să-și va
lorifice superioritatea prin două 
goluri înscrise în poarta parte
nerilor de inlrecere (prin Safar 
și Vraja), jucătorii de la Mine
rul au dat dovadă de multă 
ineficacitate și astfel au părăsit 
terenul învinși. Ei au avut mul
te ocazii de gol, cele mai clare

fiind ratate de Cotroază și Ce- 
teraș, la care se adaugă șutul 
in bară executat cu 3 minute 
înainte de finalul partidei de 
către Mitu. Fotbaliștii de la 
Minerul au evoluat totuși bine, 
dind speranțe în rezultate sa
tisfăcătoare în partidele urmă
toare. Pe terenul din Lugoj ei 
au jucat în formula : Șarpe — 
Pal). Tonca. Burnete (Gros), 
Manole — Grizea, Prccup — 
Mitu, Szilagyi, Cotroază (Mol
dovan), Ceteraș

G. T.

„MEVA“ Turnu Severin — Știința 2-1
După desfășurarea jocului, 

Știința merita ce) puțin un re
zultat de egalitate. Dar fotbalul 
nu se joacă pe ocazii ratate, ci 
pe goluri. Exceptînd primele 
10 minute ale reprizei I cînd 
gazdele înscriu prin Vidan, su
perioritatea în următoarele 35 
a fost de partea studenților. Ei 
au obținut opt cornerc față de 
numai unu al gazdelor și au 
ratat exasperant de mult prin 
Tudor, Ștefan, Tugearu, Tis
mănaru, Făgaș, Știr. Egalita
tea pe tabela de marcaj o a- 
duce Ștefan tn, min. 30 și cu 
rezultatul de : 1^—1 se încheie 
prima repriză. Tn partea a doua

a meciului gazdele ies mai de
cise la atac, Știința cedează ini
țiativa și în min. 72 Băloi a- 
duce victoria echipei locale, 
dinir-o lovitură liberă executa
tă pe lingă zidul defectuos al 
adversarilor. Deși învinsă, e- 
chipa Știința a debutat cu un 
joc bun în noul campionat in 
care a aliniat următorul ,,11" : 
Marincan — Botoș, Zăvălaș, 
Tudor, Varhonic — Tismănaru, 
Știr — Bălăncanu. Tugearu 
(Matei), Ștefan, Făgaș. A ar
bitrat bine Simion Plev din 
Reșița.

G. I.

RUGEI

Știința 
Petroșani— 

învingătoare 
în deplasare
S-a dat startul și în nou) 

campionat al diviziei A la 
rugbi. Știința Petroșani a sus
ținut primul joc în deplasare, 
întîinind în Capitală pe Rapid 
București. Cu un plus de ex
periență și de agresivitate in a- 
tac, studenții petroșăneni au 
obținut victoria cu scorul de 
17—12. Punctele au fost înscrise 
dș către Crăciunescu (trei lo
vituri de pedeapsă și o încer
care), Marinescu (o transfor
mare), Lomotă (o încercare). 
Victoria Științei este deosebit 
de prețioasă, constituind un 
bun suport moral pentru întâl
nirile viitoare.

Cea mai bună

cunoscute pentru noi, dar știin
ța a demonstrat că unele etape 
ale evoluției au găzduit mon
ștri atît de stranii și înspăimîn- 
tători îneît nici măcar cea mai 
Înflăcărată imaginație nu și i-ar 
putea închipui. Descoperirea 
cîtorva schelete fosilizate, din

văzduh se înstăpîniseră îngro
zitoarele reptile zburătoare — 
pterodactilele cu aripi membia- 
nate, corp de șarpe, cap imens 
și o monstruoasă mandibulă 
prevăzută cu dinți.

în regiunile centrale sud-a- 
meric-ane s-au petrecut, în epoci

„0 LUME DISPĂRUTĂ" 0
am avut impresia constantă că 
aceste înspăimîntătoare animate 
se află undeva foarte aproape 
de mine și că, dintr-o clipă în 
alta, pot apărea în fata mea. 
..Realitatea" — după toate cele 
trăite de mine — nu depinde 
ea, Oare, de capacitatea noastră 
de a ne-o imagina ?

In noaptea timpului, acum 
mai bine de 500 milioane de 
ani, cînd s-au ridicat primele 
pămînturi din ocean, s-a născut 
nucleul străvechiului continent 
sud-american. Din acest nucleu, 
astăzi au rămas resturile calotei 
nisipoase precambriene, care 
se ridică intre bazinul amuz'- 
nic și cel al fluviului Orinoco ; 
vîrfurile . impresionante ale 
Auvan-Tepuiului se avîntau în 
înălțimi pînă la nori, cînd 
Anzii erau încă sub apele ocea
nului. Primele elemente ale 
vieții s-au ivit din mare și deja 
pe acest pămînt a începui mis
terioasa dramă evolutivă a e- 
xistenței — o istorie bogată in 
evenimente care, plecînd de la 
primitivele alqe marine, a dat 
naștere actualei forme de ve
getație. Și, de la moluștele 
gasteropode și bivalve, s-a 
ajuns în fine Ia homo sapiens. 
Multe dintre trăsăturile aces
tei misterioase istorii sînt ne

variate epoci geologice, ?tă 
mărturie acestei afirmații. E- 
xistă și citeva reconstrucții ale 
unor animale care par să țîș- 
nească din vise halucinante, 
înaintea cărora brontozauru] 
poate fi considerat de-a dreptul 
gingaș.

Stegosaurul, de exemplu, era 
o reptilă gigantică cu mandi
bula în formă de cioc, coipul 
acoperit de solzi și coada 
scurtă și presărată cu ghimpi 
ascuțiți la vîrf. „Paleoscincus", 
sau „dinozaurul întreprinzător” 
(cinci metri lungime), era un 
hibrid între batracieni și broaș
te țestoase de proporții gigan
tice. De o parte și de alta a 
carapacei, ieșeau în relief două 
rînduri de spini ascuțiți care se 
continuau pînă la sfîrșitul co
zii — o adevărată fortăreață 
vie. Temutul tiranosaur, mal 
mare de zece metri, semănînd 
vag cu un cangur gigant, po
seda un corp masiv, greoi, cu 
labe de pasăre, coadă de rep
tilă și cap cu plisc de rații, 
..armat" cu aproape 2 mii de 
dinți.

Mai existau, de asemenea, 
stăpînitorii apelor — mesosa i- 
rii : enormi șerpi cu capete de 
balenă, cu puternice mandibule 
și robuști dinți ascuțiți. In

îndepărtate, înspăimîntătoare 
cataclisme vulcanice care au 
ridicat marile suprafețe de pă
dure cu toate ființele sale vii, 
formînd inaccesibilii munți de 
bazalt. Legile comune ale evo
luției sînt călcate în altiplanele 
astfel create și toate elementele 
care regularizează legile exis
tentei au fost definitiv neutrali
zate sau alterate. Cu alte cu
vinte, speciile vii au permanen
tizat cazurile izolate de lume 
și, în urma fenomenelor telu
rice, au putut continua să se 
perpetueze, conservînd caracte
risticile preistoriei. E de ajuns 
să privești la lucru pe teribi
lul „Migale" care, deși nu este 
mai mare decît o palmă onie 
nească, ucide cu ferocitate și 
devorează păsări, șerpi și cîr- 
bite. Corpul său acoperit cu 
păr și teribilii clești de care se 
servește ne trimit cu gîndul în 
urmă cu multe mii de ani. A- 
ceeași senzație de retrospectivă 
biologică o simți în fața păsă
rii „Paqui" care, deși cu totul 
pașnică, prin înfățișarea sa îți 
poartă gîndul în era păsăriloi 
gigant.

Pe acest tărîm primitiv, octo- 
tit de o pădure la fel de întin
să ca și Europa, am văzut lu
cruri uimitoare și am experi

Mica 
publicitate

■' VlND casă la preț convena
bil. Str. Cîrjei, 44, Petroșani.

VlND casă ocupabilă imediat.

DDragolici, str. 6 August, 15, Lu- 
peni.

mentat senzații groaznice. Pă
durea ecuatorială are, cu ad •- 
vărat, o solemnitate pe care 
n-am mai întîlnit-o în nici o 
altă parte. Totul este atît de 
sever, de mare. Arborii cu 
trunchi groși se avîntă spre 
înălțimi asemeni unor coloane 
de templu antic, desfăcîndu-și 
ramurile în ample curburi care 
se întrepătrund, formînd o ci
nică și enormă pergolă natu
rală. Doar din cînd în cînd 
cîte o timidă rază de soare se 

'ștrecoară printre ramuri și a'- 
mosfera astfel creată îți amin
tește de o catedrală. Trunchiu
rile brune ale arborilor se lasă 
împodobite de fosforescenta 
palidă a plantelor parazite și, 
Ici și colo, se văd strălucitoare 
orhidee de cele mai felurite 
culori. Dar fiindcă viața 
urăște întunericul, plantele con
damnate să trăiască jos, pe pă
mînt, se cațără necontenit 
pentru ta se uni în înălțimi, cău- 
tînd lumina. In această pădure, 
toate plantele au învățat să se 
catăre, de la cea mai exuberan
tă și mai monstruoasă pînă la 
cea mai delicată. Toate se înco
lăcesc, se contorsionează în do
rința aprigă de a ajunge la 
soare, se răsucesc în jurul ce
lei mai înalte și mai puternice. 
Cursurile de apă sînt atît de 
încete Incit par uneori lame de 
cristal care curg strălucitoare, 
căutînd» reflexele galeriei de 
verdeață. Mlaștinile îti plo
desc pașii cu ape întunecate 
și jungla forfotește de șerpi șl 
Insecte a căror mușcătură pro
voacă stări febrile : o modali
tate de protecție naturală împo
triva intrușilor.

Găsești puține urme ale stră
vechilor animale, însă în a-?r 
vibrează sunete care îti dau 
fiori. Este vorba, ca întotdea
una, de păsări sau de animale 
urlătoare ■, doar că. uneori, in 
aceste sunete înspăimîntătoare 
par să se strecoare ecourile 
unei trșgedii preistorice.

(va urma)
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manțele pe care le-a obținut 
în producție, prin disciplina ce 
o caracterizează, prin abnega
ția și dăruirea de care dau 
dovadă toți componenții săi. 
Posedînd asemenea calități, e- 
levii s-au integrat repede în rit
mul de muncă al colectivului, 
și-au însușit procesul tehnolo
gic. Tocmai de aceea au fost 
repartizați la punctele de lu
cru cheie (presare, uscare, sti- 
vuire) fiind primii care s-au 
bucurat de o asemenea cinste. 
După cîtva timp au făcut încă 
un pas spre afirmare : la pre
sare au înlocuit in întregime 
schimbul I (cu excepția munci
torilor de pe utilaje), asumîn- 
c'u-și integral responsabilitatea 
producției. N-a trecut mult și 
roadele încrederii cu care au 
fost investiți s-au văzut : au 
obținut adevărate recorduri de 
productivitate care au devenit 
mîndria întregului colectiv. Pe 
oricare l-ai întreba iți înșiră 
cu exactitate producția fiecă
rei zile, evidențiind totodată ca
litatea ireproșabilă a cărămizi
lor, dominat de o satisfacție a- 
parte pe care ți-o procură doar 
un lucru înfăptuit prin forțele 
proprii.

— In medie, zilnic, presăm 
20 000 cărămizi — ne declară 
Traian Brăteanu, din clasa a 
XH-a. Realizăm aprotipe dublu 
în comparație cu colegii de 
dinaintea noastră. Tragem tare 
ca să nu ne poată egala cei 
din seria următoare căci sîn- 
tem hotărîți să cucerim drape
lul. Știți că cei care intră în 
posesia titlului de „brigadă frun
tașă pe șantier" vor primi gra

tuit din partea Comitetului ju
dețean U.T.C. o excursie prin 
■țară ? Ne-am gîndit deja la 
itinerariul pe care să-1 stră
batem...

Șeful fabricii confirmă spu
sele tînărului adăugind că rea
lizările atît de frumoase se da- 
toresc și faptului că elevii sînt 
supravegheați permanent, în
drumați și ajutați cu prompti
tudine. Profesorul însoțitor Au
rel Necula, considerind că cel 
mai bun mijloc de lămurire îl 
constituie exemplul personal, a 
îmbrăcat și el salopeta de bri
gadier și lucrează în rind cu 
băieții cinamizînd activitatea 
tuturor.

— înainte de a veni aici — 
povestește Ernest Bohm, din 
clasa a X-a — tovarășul pro
fesor ne-a vorbit despre pa
gubele pricinuite de inundații, 
despre importanța activității pe 
care o vom presta aici : „Dum
neavoastră — ne-a spus atunci 
— sînteți chemați să realizați 
cărămizile refacerii, să contri- 
buiți la ștergerea rănilor lăsate 
de furia apelor. Cei ce vor 
primi adăpost cu o zi mai de
vreme vă vor fi recunoscători". 
Aceste cuvinte m-au emoționat 
pînă la lacrimi — și nu nu
mai pe mine —, mi-au trezit 
ambiția și hotărîrea de a 
munci, mi-au declanșat forțe 
necunoscute. E intr-adevăr o 
mare cinste să fii în primele 
eșaloane ale refacerii.

— Este pentru prima oară 
cînd mă aflu pe un șantier 
al tineretului, mi se destăinuie 
Marcel Oprean din clasa a 
XI-a a Liceului din Vulcan. 
Am mai participat la activități 
de înfrumusețare, dar aici 
munca patriotică arc un carac-

brigadă
tei- organizat permanent. La în
ceput mi-a fost teamă că u-o să 
mă descurc. Muncitorii fabricii 
ne-au primit însă cu căldură, 
ne înconjoară cu o dragoste pă
rintească inițiindu-ne în tai
nele unei meserii care tuturor 
ne era străină. Acum ne-am 
acomodat cu ea, nu-i mai sim
țim greul, ne-a devenit chiar 
familiară. La anul, în vacan
ță, dacă s-o ivi iarăși prilejul, 
o să vin din nou aici. Atunci 
am să muncesc cu un alt ran
dament chiar din prima zi căci 
mă pot considera un muncitor 
cu experiență.

Atît la punctele de lucru, cit 
și după orele de program, ele
vii formează o mare familie 
care s-a consolidat și omoge
nizat o dată cu modelarea lu
tului în tipare sau cu intro
ducerea cărămizilor în cuptor, 
la internatul liceului Aurel 
Vlaicu din Orăștie unde au 
conviețuit, pentru prima oară, 
împreună.

— Aici — ne mărturisea Tra
ian Brăteanu — ne-am împrie
tenit mai mult decît în cițiva 
ani de școală, gazda noastră 
dispune de un „club al vacan
ței" unde jucăm tenis de ma
să, șah, vizionăm programe la 
televizor. Pe terenurile dc sport 
organizăm meciuri de fotbal, 
handbal, baschet. Ca semn al 
prețuirii muncii noastre condu
cerea întreprinderii ne-a pus 
la dispoziție o mașină cu care 
am făcut o excursie la Geoa- 
giu-băi. Intr-un cuvînt, zilele 
trăite -aici vor rămîne pentru 
mine memorabile

Este ceea ce ne-au confirmat 
în unanimitate toți elevii vul- 
căneni prezenți în tabăra ele 
muncă patriotică de la l’ricaz.

LICEUL INDUSTRIAL 
MINIER DEVA
I /șTmA Mv , A/i. 2/1, ETfan M180

ANUNȚA
SUSȚINEREA UNUI NOU CONCURS DE ADMITERE, SEPTEMBRIE 
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Vizita președintelui Republicii 
Democratice Congo, VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Joseph-Desire Mobutu,
în România Miih inlnnntt

ff Ir mare din Dag. 1)

Joseph-Desire Mobutu, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, se îndreap
tă, într-o mașină deschisă, spre 
reședința rezervată înalților 
oaspeți. Pe întreg traseul par
curs pînă la reședință, preșe
dinții Ceaușescu și Mobutu sînt 
salutați cu entuziasm și cordia
litate.

Aplauzele și aclamațiile mii
lor de bucureșteni veniti în în- 
tîmpinare exprimă sentimentele 
de prietenie și prețuire pe care 
poporul român la nutrește fată 
de poporul congolez, fată de 
eforturile ce le depune pentru 
consolidarea independentei șl

dezvoltarea patriei sale pe 
drumul progresului, simpatia 
fată de lupta popoarelor afri
cane pentru libertate și progres 
social, împotriva imperialismu
lui, a colonialismului și a neo- 
colonialismului, împotriva poli
ticii de discriminare rasială si 
apartheid.

O
Festivitatea sosirii pe aero

portul Otopeni a președintelui 
Republicii Democratice Congo 
a fost transmisă în direct de 
studiourile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)

■bre * U.

Intervenție românească 
în Comitetul pentru dezarmare
GENEVA 25 (Agerpres). — 

In ședința de marți a Comite
tului pentru dezarmare de la 
Geneva șeful delegației româ
ne, ambasadorul Ion Datcu, a 
luat cuvîntul, expunînd poziția 
țării noastre față de proiectul 
de tratat cu privire la interzi
cerea amplasării de arme nu
cleare și alte arme de distru
gere în masă pe teritoriile sub
marine și suboceanice și în sub
solul lor. El a reafirmat ce
rința exprimată anterior în 
Comitet ca instrumentul ce se 
elaborează să satisfacă în cea 
mai mare măsură interesele tu
turor statelor, căpătînd ast
fel o cît mai largă ade
ziune. România s-a declarat 
în mod constant în favoarea 
interzicerii tuturor activităților 
militare în teritoriile subma
rine. Tntrucît însă înfăptuirea 
acestui obiectiv, printr-un in
strument unic, nu a fost posi
bilă în această etapă, țara 
noastră consideră de o mare 
importanță ca în tratat să fie 
precizat scopul final al tratati
velor — demilitarizarea comple
tă — și angajamentul părților 
de a continua cu bună credin
ță eforturile în această direc
ție.

O valoare deosebită, a spus 
reprezentantul român, o are 
precizarea potrivit căreia nici 
una din prevederile acestui a- 
cord nu poate și nu trebuie să 
aducă atingere, în nici un fel, 
drepturilor statelor, recunoscu
te de dreptul internațional, a- 
supra mării teritoriale și a 
platoului continental.

El a subliniat necesitatea de
punerii unor noi eforturi pen
tru îmbunătățirea actualei for
mulări a articolului privind 
controlul. Este necesară o re
ferire la posibilitatea recurge
rii la un mecanism internațio
nal adecvat de verificare a în
deplinirii obligațiilor asumate 
și de soluționare a diferendelor 
privind îndeplinirea tratatului. 
De asemenea, este necesară ar
monizarea prevederilor referi
toare la control cu normele care 
statuează regimul platoului 
continental, prevederi care nu 
ar trebui să afecteze exercita
rea nestingherită a drepturilor 
suverane ale statelor asupra 
platoului, așa cum sînt statuate 
în Convenția de la Geneva asu
pra platoului continental din 
1958.

VENEȚIA 25 (Agerpres). — 
La „Palazzo dei Dogi“ din Ve
neția a avut loc luni seara so
lemnitatea de deschidere a reu
niunii interguvernamentale a 
miniștrilor educației naționale și 
culturii din țările membre ale 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Stiintă și Cul
tură (UNESCO).

Organizată sub egida 
UNESCO, reuniunea va dezba
te, pentru prima oară, o serie 
de aspecte instituționale, admi
nistrative și financiare ale po
liticii culturale. La lucrări par
ticipă delegați din 87 de țări. 
România este reprezentată de o 
delegație condusă de Pompiliu 
Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Rene Maheu, direc
torul general al UNESCO, care 
a subliniat rolul politicii cul
turale în dezvoltarea socială.

Luînd cuvîntul în legătură 
cu adoptarea regulamentului

I. E. S. E. 0.
privind participanții la lucrările 
conferinței, delegatul român 
Valentin Lipati a contestat 
mandatul delegatului ciankaișist'' 
arătînd că singurul reprezen
tant legitim al poporului chi
nez este guvernul R. P. Chi
neze. Totodată, el a arătat că 
singurul reprezentant legitim al 
Republicii Vietnamului de sud 
este Guvernul revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud. Luînd în conside
rare principiul universalității 
UNESCO, delegatul român a 
exprimat profundul regret al 
delegației Republicii Socialiste 
România că la lucrările confe
rinței nu au fost invitați 6ă ia 
parte reprezentanți ai R. D. 
Germane, R. D. Vietnam și ai 
R.P.D. Coreene. Ambasadorul 
.Valentin Lipati a cerut preșe
dintelui conferinței ca declara
ția delegației Republicii Socia
liste România referitoare la 
participanții la conferință să 
fie inclusă în documentul final 
al conferinței.

Prezențe
VARȘOVIA 25 — Cores

pondentul Agerptes, 1. Du- 
mitrașcu, transmite : Cu oca
zia zilei de 23 August, un 
ansamblu artistic bucureșlean 
a evoluat pe scena teatrului 
„S. Jaracz" din Olsztyn, cen
trul voievodatului polonez 
cu același nume. Artiștii ro
mani au fost răsplătiți cu 
aplauze prelungite.

Q
BUDAPESTA 25 — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite: C.'r
prileiul ce’c! de a 26-'- r - 
versări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, pos
turile de radio ungare 
„Kossuth" și „Petofi" au in
clus în programele lor o 
„săptămînă a culturii româ
nești". Ascultătorii din. Un
garia au posibi'ifr"°a să facă 
cunoștință cu unele dintre

românești
cele mai reprezentative crea
ții din patrimoniul culturii 
românești. In emisiunile săp
tămâni figurează selecfiuni 
din versurile lui Mihai Emi- 
nescu, programe de muzică 
populară și ușoară româ
nească, selecfiuni din opera 
lui George Enescu.

O
EREVAN 25 (Agerpres). — 

Im Erevan, s-a deschis o 
expoziție de lucrări ale pic
torilor români clasici și con
temporani. La vernisajul ex
poziției a luat parte delega
ția Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de acad. 
Crislofor Simionescu. mem
bru al Biroului Consiliului 
General al A.R.L.U.S. Grilror 
Agasau ian, secretar al Uniu
nii artiștilor plastici din Ar
menia, a adresat un cuvînt 
de salut oaspeților români.

Luptele din Vietnam 
și Cambodgia

Lucrările Sesiunii Consiliului 
ministerial al O.U.A. continuă

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). 
— In capitala Etiopiei, Addis 
Abeba, au continuat lucrările 
sesiunii Consiliului ministerial 
al Organizației Unității Afri
cane. Participanții au procedat 
la adoptarea ordinii de zi îna
inte de a se separa în trei co
misii, care vor dezbate proble
me politice, economice și, res
pectiv, ale cooperării interafri- 
cane.

Punctul numărul unu de pe 
ordinea de zi a sesiunii îl con
stituie politica de apartheid pro
movată de regimul rasist din 
Republica Sud-Africană și po
sibila reluare a vîrizărilor de

...Și după anacronismul lui Salazar ce va fi 1
Practic dispăruse de pe scena 

politică, încă de acum doi 
ani, cînd boala îl țintuise la 
pat. Se scursese totuși o jumă
tate de secol de cînd preluase 
conducerea dictatorială a larii, 
în 1927 s-a instalat la cabine
tul său din Lisabona, fără dis
cursuri, fără proclamații, fără 
adunări. Se pare într-adevăr, 
că fastul nu prea l-a tentat. La 
preluarea funcțiilor precizase 
lapidar : „Cer încredere de
plină, vreau ca în dificila sar
cină să am deplinătatea pute
rilor".

Și a avut-o.
A înnăbușit nașterea oricărui 

partid politic dacă nu emana 
din ideologia organizației ce o 
conducea — Uniunea națională. 
Cît privește Parlamentul, l-a 
transformat într-un instrument 
docil al puterii sale...

Pe plan intern, releva recent 
„International Herald Tribune", 
guvernarea lui Salazar se baza 
pe conservatorismul politic — 
inclusiv un anticomunism total 
— și pe obsesia monedei, așa 
cum se cuvenea probabil pentru 
un fost profesor de economie 
și finanțe. Din punct de vedere 
politic, continuă ziarul, regimul 
lui Salazar a fost o dictatură 
brutală exercitată zi de zi de 
politia secretă. Opoziția și cri
tica, pur și simplu, nu erau to
lerate. Sumbra insulă Sao Tome, 
în largul coastei africane, și în
chisorile din metropolă au de
venit căminele adversarilor lui 
Salazar.

Pe plan extern, fostul premier

portughez era de părere că e- 
manciparea coloniilor europene 
din Africa a fost o greșeală co
losală a liberalilor, „induși in 
eroare". După el, omul alb — 
și, in speță, portughezul 
continua să aibă sarcina de a 
duce Africa spre o maturitate 
îndepărtată. Aplicarea practică 
a acestor convingeri era menți
nerea desperată ue către Portu
galia a Angolei, Mozambicului 
și Guineei portugheze, în ciuda 
luptei de eliberare. Salazar a 
fost un anacronic, care s-a lă
sat prins în plasa de păianjen 
a dictaturii create de el, fiind 
atît conducătorul, cît și prizo
nierul ei.

Ce va fi după el ?
Observatorii politici sînt de 

părere că moartea lui Salazar 
va avea, fără îndoială, reper
cusiuni asupra vieții politice 
portugheze, dar că nu va an
trena schimbări esențiale.

Aceasta și datorită faptului 
că o parte din cei care l-au 
adus la putere și majoritateî 
celor care l-au susținut în de
cursul exercitării ei dețin și 
acum posturile cheie în admi
nistrație și economie. Este pre
matur să se creadă că succeso
rul acestuia, Marcello Caetanc, 
va proceda la o liberalizare e- 
videntă. Nici n-ar putea-o face 
de unul singur. Extremiștii își 
vor îndrepta în continuare pri
virea spre politica fostului om 
de stat, în care ei văd garan
ția continuității, și vor cere lui 
Marcello Gaetano să țină cont 
de regimul în vigoare.

Opiniile sînt împărțite în ce 
privește adevăratele scopuri ale 
lui Caetano. Unii dintre comen
tatori, referindu-se la primele 
măsuri luate după asumarea 
puterii, vorbesc despre o „libe
ralizare" sau „deschidere", ci
tind în sprijinul afirmației lor 
libertatea pe care au avut-o 
candidații opoziției în alegerile 
din octombrie 1969, precum și 
subordonarea forței față de 
Ministerul de Interne a faimoa
sei poliții politice — PIDE. Alți 
observatori, dimpotrivă, afirmă 
că nimic nu s-a schimbat șl 
apreciază așa-numita „liberali
zare" drept o manevră poli
tică care vizează liniștirea opo
ziției.

Un lucru este cert. Chiar dacă 
premierul Caetano ar încerca, 
de., voie sau de nevoie, să se 
arate mai activ, mai moderat, 
„deschiderea" nu poate fi prea 
largă. Portugalia este membră 
a N.A.T.O. și fără îndoială <-a 
evoluția viitoare nu va fl ho- 
tărîtă numai la Lisabona. Că 
lucrurile stau așa o dovedește 
nu întîmplător, dar semnificativ, 
următorul exemplu: Deși Por
tugalia a refuzat să negocieze 
din nou acordul militar cu 
S.U.A., expirat în 1961, armata, 
flota și forțele aeriene ameri
cane continuă să rămînă în 
insulele Azore pe baza unu! 
„gentleman’s agreement". Cine 
știe cîte alte lucruri nu vor fi 
stabilite tot pe baza unor ,.a- 
corduri între gentlemeni" ?

Aurel ZAMFIRESCU

P CURT

<»

In orașul Saida (anticul Sidon), din sudul Libanului, 
s-au produs luni ciocniri violente între membri ai organi
zației palestiniene „Saika" și adepți ai „Organizației forțe
lor populare", mișcare libaneză care sprijină acceptarea pla
nului Rogers de soluționare politică a conflictului din Orien
tul Apropiat. Liderul acestei organizații, deputatul Maarouf 
Saad, care reprezintă orașul Saida in Parlamentul libanez, 
a fost reținut de palestinieni timp de cîteva ore. Postul de 
radio Beirut a anunțat că ciocnirile s-au soldat cu 2 morți 
și mai mulți răniți. După intervenția guvernatorului Liba
nului de sud, ciocnirile au încetat. Autoritățile libaneze efec
tuează o anchetă pentru a determina cauzele incidentelor.

• ZIARISTUL FRANCEZ 
X A VIER BARON, trimis spe
cial al agenției France Presse 
în Cambodgia, și publicistul o- 
landez Johannes Duynisveld au 
fost puși marți în libertate de 
către forțele patriotice cam
bodgiene.

Cei doi ziariști, care se aflau 
în junglele cambodgiene pentru 
a transmite informații despre 
evoluția evenimentelor, au fost 
surprinși de către forțele pa
triotice în timpul unor ciocniri 
dintre acestea și trupele regi
mului Lon Noi, în urmă cu o 
lună.

© LA MADRID, S-A DES- 
CH1Ș LUNI cel de-al 14-lea 
Congres internațional al maiștri
lor croitori. La congres, parti
cipă 600 de croitori din 35 de 
țări. Paralel cu Congresul, a 
fost deschisă o expoziție la 
care este prezentată evoluția 
modei la bărbați de-a lungul 
secolelor. Una din piesele cele 
mai apreciate se pare că este 
un costum... spațial, trimis la 
expoziție de Administrația na
țională pentru aeronautică șl 
cercetarea spațiului cosmic a 
S.U.A. (N.A.S.A.).

• STAȚIA SEISMICA DIN 
SARAIEVO a înregistrat marți 
dimineață un cutremur de pă- 
mînt cu epicentrul situat la 70 
kilometri nord-est de acest o- 
raș, anunță agenția Taniug. In 
epicentru, cutremurul a avut o 
intensitate de 7 grade, iar la 
Saraievo do 6 grade. Nu s-au 
înregistrat pagube materiale 
importante.

• REFERINDU-SE LA PER
SPECTIVELE PĂCII ÎN ORIEN
TUL APROPIAT, William Ful
bright, președintele Comisiei 
pentru problemele externe a 
Senatului S.U.A., a precizat că 
„singura cerință majoră" a unei 
astfel de evoluții este retroce
darea teritoriilor ocupate de 
Israel în războiul din 1967. Pa
cea ar urma, în opinia sa, să 
se realizeze pe baza unui a- 
cord oficial aprobat de toate păr
țile și garantat de Națiunile U- 
nite. Acordul ar trebui să preva
dă restabilirea frontierelor arabo- 
israeliene existente înainte de 
iunie 1967, rezolvarea proble
mei refuglaților palestinieni, 
recunoașterea existenței suve
rane a tuturor statelor din 
regiune, navigația liberă prin 
Canalul de Suez și strîmtoirea 
Tiran.

arme britanice către Pretoria. 
Consiliul ministerial va delibe
ra asupra a două documente 
de bază. Unul este raportul 
global asupra decolonizării și 
apartheidului, prezentat de se
cretarul general al O.U.A., 
Diallo Telli. In acest raport se 
arată că situația în ansamblu 
în Africa de Sud n-a încetat 
să se deterioreze din septem
brie 1969, data precedentei se
siuni a O.U.A. El preconizează 
adoptarea unui plan de acțiuni 
concertate îndreptate împotri
va regimurilor rasiste și a ță
rilor care le sprijină. Al doilea 
document este rezoluție adop
tată săptămînă trecută de Co
mitetul Eliberării al O.U.A., ca
re propune crearea unui orga
nism special, alcătuit din patru 
membri cu sarcina de a ftrelsth 
pe lîngă Organizația Națiurîiidr 
Unite ca. embargoul asupra’yin- 
zărilor de arme către Africa 
de Sud să fie respectat.

SAIGON 25 (Agerpres). — 
In cursul zilei de duminică, au 
continuat luptele dintre unită
țile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu și forțele americanc- 
saigoneze în diferite regiuni 
ale Vietnamului de sud. Cele 
mai violente ciocniri au avut 
loc în provinciile de nord. 
Quang Tri și Thua Thien, în 
jurul bazelor „O’Reilly" și „Bar
nett" și în zona dintre orașul 
Hue și Valea A Shau. De ase
menea, au fost înregistra'-? 
lupte în provincia Binh Thuan, 
precum și în Delta fluviului 
Mekong, la 70 km sud-vest de 
Saigon. în cursul operațiunilor 
militare, trupele americano-sai- 
goneze au suferit pierderi în 
oameni și materiale de luptă. 
După cum a precizat un purtă
tor de cuvînt militar american, 
un elicopter al S.U.A. a fost 
doborît de artileria forțelor 
patriotice în apropiere de Da 
Nang.

în același timp, avioane a- 
mericane de tip ..B-52" și-au 
continuat raidurile de bombar
dament în provincia Quang Trl 
și ”n zonele "luate la nord-esl 
de Valea A Shau.

O
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

— Luptele dintre forțele de re
zistentă populară din Cambcd- 
gia și trupele regimului Lon 
Noi continuă de mai bine de o

săptămînă în jurul capitalei 
cambodgiene. Se remarca o 
recrudescență a ciocnirilor ’n 
apropierea localității Prek 
Tameak, situată la 15 km de 
Pnom Penh : cinci batalioane 
de artilerie ale forțelor de 
rezistentă au bombardat la 25 
august poziții ale trupelor re
gimului Lon Noi. pricinuind 
inamicului pierderi însemnate. 
Aceasta este cea mai impor
tantă prezență a forțelor de 
rezistență în jurul capitalei.

Alte ciocniri au avut loc. în 
localitatea Saang, situată la 
35 km sud de Pnom Penh.

NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 
gerpres). — Intr-o declarație fă
cută presei, Gunnar Jarring, re
prezentantul personal al secre
tarului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, a-anunțat luni 
seara că guvernele Iordaniei, 
Republicii Arabe Unite și Is
raelului și-au desemnat repre
zentanții pentru convorbirile 
care se vor desfășura sub e- 
gida sa. Statele respective vor 
fi reprezentate — în prima fa
ză a discuțiilor — de către de
legații lor permanenți la O.N.U. 
Gunnar Jarring a menționat că. 
într-un stadiu mai avansat al 
lucrărilor, la discuții este posi
bil să participe miniștrii de 
externe ai celor trei țări. în
trevederile vor avea loc la se
diul Organizației Națiunilor U- 
nite din New York.

Interlocutorii lui Gunnar Jar
ring vor fi : Mohammed El 
Zayyat din partea R.A.U., Jo
seph Tekoah din partea Israe
lului, reprezentanți permanenți 
ai celor două țări la O.N.U., și 
Abdel Hamid Sharif, ambasa
dorul Iordaniei la Washington, 
care va participa la discuții 
pînă la reîntoarcerea lui Mu
hammad El Farra, reprezentan
tul permanent al acestei țări la 
O.N.U., aflat în prezent la Am
man.

In declarația sa, Gunnar Jar
ring și-a exprimat speranța că 
„a sosit momentul pentru a se 
ajunge la un acord privind in
staurarea unei păci juste și du
rabile".

Viața politică franceză 
se anunță animată

PARIS 25 (Agerpres). — 
Viața politică franceza se a- 
nunță animată după ■ vacanța 
de vară. De pe acum, în aten
ția observatorilor politici se 
află pregătirea unei importan
te confruntări electorale, aceea 
de la Bordeaux. Consiliul de 
Miniștri a dat publicității un 
decret care stabilește că pri
mul tur de scrutin al alegeri-

JAPONIA. Cel mai mare feribot din lume „Suzuran Maru" și-a început serviciul 
comercial între Otaru șt Hțrkkaido, cea mai mare insulă din nordul Japoniei și Maizuru 
din prefectura Kyoto.

Cu un deplasament de 9 300 tone, are o viteză de 22 de noduri și o capacitate de
920 de pasageri și 250 de automobile. In loto: Noul feribot „Suzuran Maru".

lor parțiale din această cir
cumscripție electorală va avea 
loc la 20 septembrie. Turul al 
doilea se va desfășura cu o 
săptămînă mai tîrziu.

Importanța specială a acestor 
alegeri parțiale rezidă în pre
zența probabilă, anunțată de 
întreaga presă franceză, în ca
litate de candidat al coaliției 
guvernamentale, a primului mi
nistru francez, Jacques Chaban- 
Delmas. Potrivit constituției 
franceze, un deputat își cedea
ză mandatul parlamentar unul 
supleant cînd este cooptat în 
componența guvernului. Suple
antul lui Chaban-Delmas a de
cedat recent, obligîndu-1 pe 
premier să se prezinte din nou 
în alegeri.

Partidul Comunist a propus 
o uniune a stîngii care să pre
zinte un candidat comun în 
al doilea tur de scrutin. Ziarul 
„L'Humanite" propune Partidu
lui socialist, Convenției institu
țiilor republicane și Partidului 
socialist unificat să încheie un 
acord în vederea prezentării 
unui candidat unic în faza a 
doua a alegerilor. Pentru pri
mul tur, se sugerează ca fle
care formațiune politică să-și 
prezinte programul și candida
tul său.

Poziția partidelor stîngii față 
de propunerea comunistă nu 
este pe deplin precizată. Au 
fost .avansate numele mai mul
tor personalități care ar putea 
candida în numele stîngii. Par
tidele de stingă necomunîste ar 
favoriza un candidat unic din 
primul tur de scrutin. Ele în
cearcă să se înțeleagă în aceas
tă privință, urmînd ca repre
zentanții lor să se întrunească 
joi pentru a încerca elaborarea 
unei poziții comune.

în dezbatere a intervenit și 
Partidul radical-socialist, care 
ar dori să desemneze pe unul 
din liderii săi în calitate de 
candidat unic.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT a anunțat că Statele U- 
nite au hotărît să acorde re
gimului Lon Noi un ajutor mi
litar care va atinge în anul 
fiscal 1970—1971 suma de 40 
milioane dolari. Această sumă 
se adaugă celor 8,9 milioane 
de dolari acordați cu titlu de 
ajutor militar în ultimele trei 
luni.

© CONGRESUL NAȚIONAL 
AFRICAN al Africii de sud a 
difuzat la Addis Abeba o de
clarație destinată presei în ca
re liderii statelor independente 
de pe continentul african sînt 
chemați să extindă campania 
împotriva intenției Angliei de 
a relua livrările de armament 
destinate Republicii Sud-Afri-
cane.

«>
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• DETECTIVI Al SCOTLAND-YARD-ULUI au efec
tuat luni o descindere la hotelul „Hilton" din Londra, unde 
au arestat trei indivizi și au confiscat o anumită cantitate 
de arme și muniții. După cum au afirmat unele cercuri lon
doneze, se pare că armele erau destinate organizației ilegale 
„Armata republicană irlandeză", urmînd a fi trimise în Ir
landa de nord.

Se fac în continuare cercetări, deoarece se bănuiește 
existența unei adevărate contrabande de arme.

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA FRANCE 
PRESSE, o revoltă a izbucnit 
duminică dimineața în închisoa
rea pentru femei de ia Thu 
Duc, situată la 11 kilometri 
nord de Saigon.

Deținutele au denunțat inu
manul regim care se aplică în 
închisorile saigoneze și siste
mul sălbatic al așa-ziselor 
„cuști pentru tigri", instrumen
te de tortură.

© GERARD FITT, DEPU
TAT ÎN PARLAMENTUL IR
LANDEI DE NORD a fost ex
clus din Partidul republican 
laburist. Aeeastă hotărîre a fost 
luată după ce Fitt a anunțat 
crearea Partidului social-demo
crat laburist, care va avea șase 
reprezentanți în Parlamentul 
din Belfast. Noul partid își 
propune să lupte împotriva ac

tualului guvern unionist și să 
militeze pentru apropierea cu 
Republica Irlanda.

© DUPĂ CUM ANUNȚA 
POSTUL DE RADIO „Vocea 
Pathet Lao“, trei avioane a- 
mericane au fost doborite dea
supra teritoriului laoțian de că
tre forțele patriotice în peri
oada 12 la 18 august. Postul 
de radio citat adaugă că nu
mărul total al avioanelor apar- 
ținînd forțelor aeriene S.U.A. 
doborîte de la 15 mai 1964 se 
ridică la 1517. Cele trei avioa
ne au fost doborîte în provin
ciile Xieng Kuang și Saravane.

© REUNIUNEA VICE-GU- 
VERNATORILOR din cele 9 e- 
mirate ale Golfului Persic, care 
trebuia să se deschidă sîmbătă la 
Abu Dhabi, a fost amînată pentru 
15 septembrie. Reuniunea ur

ma să fixeze data conferinței 
la nivel înalt a conducătorilor 
emiratelor Golfului Persic. Du
pă cum relatează agenția France 
Presse, amînarea reuniunii a 
fost motivată de turneul pe ca- 
re-1 efectuează în cîteva țări 
din Orientul Mijlociu și Golful 
Persic William Luce, reprezen
tant personal al ministrului a- 
facerilor externe al Marii Bri
tanii, însărcinat cu coordona
rea politicii engleze în această 
regiune.

• LA VARNA S-AU DES
CHIS lucrările celei de-a doua 
Conferințe regionale a Asocia
țiilor europene pentru Națiunile 
Unite, la care participă dele
gați ai asociațiilor pentru Na
țiunile Unite din țările euro
pene, printre care și din Ro
mânia.

<»
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© PARLAMENTUL ISRAELIAN, întrunit luni în sesiu
ne specială, a aprobat bugetul suplimentar pentru apărare, 
în valoare de 1175 milioane lire israeliene. Noile cheltuieli 
vor fi finanțate din impozite și împrumuturi din străinătate.

Ministrul israeliân de finanțe, Pinhas Sapir, a declarat, 
prezentînd proiectul, că încetarea focului nu diminuează 
cu nimic urgența acestor credite.

Proiectul nu va avea forță de lege decît după ce va fi 
aprobat în a doua și a treia lectură în Parlament.

Aparat ce prezice 
atacurile de inimă

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Medicul John Gofman, 
împreună cu inginerii Richard 
Lawhorn și Robert Chapman 
de la Laboratorul de radiații 
„Lawrence", au anunțat că 
au construit un aparat special 
care poate prezice cu cîtev-i 
ore sau chiar zile înainte 
orice atac de inimă. Apara
tul, care a fost numit „De
tector ventricular și de alar
mă", are forma unui pachet 
de țigări, posedă două mem
brane. Aplicat pe pieptul bol
navului, aparatul transmite 
cele mal mici dereglări ale 
cordului, fiind acționat de o 
mică baterie electrică.

Folosirea sa, după cum au 
afirmat autorii, poate sal
va sute de mii de vieți, a- 
nunțînd din timp producerea 
atacului de cord și permi- 
țînd, în felul acesta, să se 'la 
măsurile adecvate.

„Barca soarelui" nu 
poate fi salvată

CAIRO 25 (Agerpres). — 
Experții apreciază că nu e- 
xistă nici cea mai mică 
speranță ca „Barca soarelui", 
cuiistruna acum 4 M) de ani 
in memoria taraonului Keops, 
să ue salvată. După cum a- 
rată ziarul „Al Ahram", 50 
la sută din lemnul din cate 
a tost construită barca s-a 
transformai in pulbere, sub 
influența umezelii și a osci- 
lafiuor de temperatură. Ani 
de zile s-au depus eforturi 
pentru repararea vechii nave, 
însă ele au rămas fără rezul
tat.

in primăvara anului 1954, 
inginerul egiptean Kamel Al 
Malakh, care conducea lucră
rile de construcție a unei șo
sele în jurul piramidei Keops, 
a descoperit o Încăpere de 
piatră subpămînteană. In 
această încăpere se află de
pozitată ambarcațiunea a- 
mintită, veche de aproximativ 
4 500 de ani. Cercetătorii au 
stabilit că această barcă a 
fost construită din ordinele 
faraonului Kephren în memo
ria predecesorului său, Keops. 
Barca are o lungime de 33 
metri și o lățime de 3,30 me
tri și constituie o mărturie 
istorică unică în genul ei. 
Potrivit credinței vechilor 
egipteni, faraonul decedat 
călătorea intr-o „barcă de zi" 
odată cu soarele, de la ră
sărit spre apus, și tăcea cale 
întoarsă „într-o barcă de 
noapte".

Bomba a explodat
MADISON 25 (Agerpres). 

— O puternică explozie, pro
vocată se pare de o bombă 
de construcție artizanală, s-a 
produs luni la Centrul de 
cercetări matematice al ar-
matei de la Universitatea
Wisconsin. O persoană a
fost ucisă, iar alte patru râ
nite.

Se relatează că, înainte de
producerea exploziei, un te-
lefon anonim a anunțat po
litia despre plasarea bombei 
în clădirea centrului.

Agenți ai F.B.I.-ului au 
început o vastă anchetă pen
tru a-i descoperi de autori.

Regiuni bîntuite
de holeră

GENEVA 25 (Agerpres). — 
Aproximativ 11218 cazuri de 
holeră au fost semnalate în 
mod oficial Organizației 
Mondiale a Sănătății de că
tre 12 țări și teritorii din 
Asia. Aceste date sînt cuprin
se într-un raport al O.M.S. 
dat publicității la Geneva. 
Potrivit raportului, de la în
ceputul acestui an, holera a 
provocat moartea a 1 833 per
soane. Experții consideră că, 
dacă actuala epidemie nu se 
extinde, numărul victimelor 
datorate holerei va fi anul 
acesta inferior celui înregis
trat anul trecut — 4 580 
morți.
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