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Industria
ușoara 

raportează 
importante 

succese Din

produc-
14 mi
se rea- 

144 mi-

Unitățile economice apar- 
ținind Ministerului Industriei 
Ușoare au obținut importan
te succese în îndeplinirea 
sarcinilor planului cincinal. 
In ziua de 5 septembrie, cu 
4 luni înainte de termen, va
loarea producției globale 
planificată pe perioadă 1966 
—1970 a fost în întregime 
realizată.

Pină la sfîrșitul anului, în
treprinderile acestei ramuri 
industriale vor da o 
ție suplimentară de 
liarde lei, urmînd a 
liza peste prevederi
lioane mp țesături, 26 mili
oane buc. tricotaje. 18 milioa
ne perechi ciorapi, 4 325 mi
lioane lei confecții, 12,6 mili
oane perechi încălțăminte etc.

Ritmul mediu anual de 
dezvoltare a industriei ușoa
re înregistrat în acest cinci
nal, va fi de 11,3 la sută, 
față de 9,5 la sută cît era 
planificat.

Concomitent cu realizările 
înregistrate în creșterea pro
ducției, rezultate bune au 
fost obținute și pe linia îm
bunătățirii calității produse
lor, a lărgirii gamei de sor
timente și a introducerii unei 
noi tehnologii, menite să con
fere produselor industriei u- 
șoare însușiri superioare, pe 
măsura cerințelor tot mai e- 
xigente ale consumatorilor. 
Numărul articolelor, modele
lor și desenelor realizate nu
mai în anul 1970 se ridică la 
85 000, ceea ce reprezintă o 
creștere de 2,8 ori compara
tiv cu anul 1960. In domeniul 
creșterii eficienței economice 
a activității întreprinderilor, 
se prelimina o sporire a pro
ductivității muncii cu 38 la 
sută, în comparație cu anul 
1965, față de 30 ia sută pla
nificat.

Cheltuielile de producție 
s-au redus cu 50 lei la fre
care 1 000 lei producție mar
fă în 1970, față de 
cît era prevăzut.

Creșteri însemnate 
registrează și in ceea
vește exportul produselor 
realizate de industria ușoa
ră.

Volumul acestuia va fi la 
sfîrșitul anului de 2,7 ori mai 
mare decît cel înregistrat în 
anul 1965, valoarea mărfu
rilor exportate depășind cu 
1 224 milioane lei valută pre
vederile planului.

(Agerpres)

46

se 
ce

lei

în- 
pri-

experiența

consiliilor

populare

Concurență între înălțimi 
la Vulcan

Foto ; N. GHENA

GARANȚIA

Concomitent cu dezvoltarea 
sa social-economică, Vulcanul 
cunoaște an de an un progres 
evident și sub raport edilitai- 
gospodăresc. O dată cu noile 
edificii industriale și social- 
culturale ce îmbogățesc harta 
orașului, fizionomia acest ?i 
vechi așezări miniere primește 
atributele urbanismului modern 
și prin strădaniile locuitorilor 
săi de a realiza un volum de 
munci gospodărești-edilitare cît 
mai mare și variat care să ere- - 
eze noi spații ale frumosului, 
să întinerească continuu fala 
localității. Edificatoare sînt 
in acest sens cele aproape i'n 
iniiion dc ore muncă patrio
tică efectuate în acest an de 
cetățenii orașului prin care 
s-au realizat lucrări gospodărești 
în valoare de peste 3 550 000 
iei, respectiv, au extins cu 2.5 
ha suprafața zonelor verzi, au 
întreținut 27 ha zone verzi, 
au reparai 22 000 mp străzi și 
16 500 mzi drumuri, au plantat 
5 000 ar’ori și arbuști 
mentali etc.

Vulcrnul este, deci, la 
actuală nu doar orașul
mine, uzine, al noilor cartiere 
și edficii moderne, ci și ora
șul .lorilor, al tinereții. Meiltul

orna-

ora 
noilor

REUȘITEI ACȚIUNILOR
OBȘTEȘTI LEGĂTURĂ
CU MASELE DE CETATENI

a- 
adiesat 
Barbu.

obiec-

e neîndoios al cetățenilor săi 
dornici de a spori neînce
tat atractivitatea orașului lor, 
un rod al strădaniilor edililor 
de a face din înfrumusețarea 
orașului o cauză comună, un 
scop al ambițiilor obștești. Ce 
natură, ce formă îmbracă 
ceastă preocupare ? Am 
întrebarea tov. Petru 
primarul orașului.

— Cum bine se știe,
tivele acțiunii de înfrumusețare 
și bună gospodărire a localită
ții se stabilesc de consiliul 
popular, în urma consultării 
prealabile a cetățenilor, prin 
aprobarea planului acțiunilor 
gospodărești în sesiunea depu- 
taților, ne-a răspuns interlocu
torul. Elaborarea în comun. în 
urma consultării maselor, a o- 
biectivelor își are importanta 
sa indiscutabilă. Totuși, esen
țialul constă nu atît în elabo
rarea de hotărîri, planuri, 
stabilirea 
realizarea : 
prevăzute, 
bilite. Or, 
hotărîtor 
menținerii 
nue între 
masele de 
rat ce se

în 
de obiective, ci în 
în comun a acțiunilor 

a obiectivelor sta- 
în acest sens, rolul 
revine lărgirii și 

unei legături corffi- 
consiliul popular si 
cetățeni — dezide- 

realizează în primul

rînd prin deputați.
Am reținut din

avute cu președintele comite
tului executiv al Consiliului 
popular al orașului Vulcan a- 
tenția continuă ce se 
de către organul local 
terii de stat informării 
gularitate a cetățenilor 
hotărîrilor elaborate de
liu, mobilizații lor la înfăptui
rea hotărîrilor, precum și in
formării în permanență a eo- 

■ mitetului executiv asupra ac
țiunilor, realizărilor și. preocu
părilor cetățenilor din circum
scripțiile electorale — condi
ție hotăritoare pentru realiza
rea legăturii permanente înlie 
organul de stat și locuitori. 
Cum se realizează în mod con-j 
creț această informare recipro
că ? în primul rînd, prin tine
rea la curent a deputaților 
asupra acțiunilor și preocupări
lor comitetului executiv.
fel, a 
afara 
zinte 
mare 
dinte 
asupra modului cum se înfăp
tuiesc hotărîrile din sesiunile 

. precedente. Asemenea lnfor- 
' mări s-au prezentat în ultimele

discuțiile

acordă 
al pu- 
cit re- 
.asupra
consi-

Ast- 
devenit o regulă ca, în 

ordinei de zi, să se pre- 
în sesiuni cîte o infor- 
de către un vicepreșe- 
al comitetului executiv

CONGRESUL DE FIZICA
AMPERE

ȘI A ÎNCHEIAT lucrările

re- 
de 
A- 
în 
de
re- 
di-

social-cullurșle, gospodări- 
orașului etc. Tot cu aceas- 
ocazie, lin vicepreședinte 
secretarul comitetului exe- 

cu

sesiuni despre preocuparea 
comitetului executiv privind 
înfăptuirea planului de investi
ții 
rea 
tă 
sau

. cutiv informează sesiunea 
privire Ia soluționarea proble
melor ridicate de deputați 
sesiunea anterioară. La 
lor, după fiecare sesiune, 
putații poartă discuții în 
cumscripțiile electorale 
pre hotărîrile elaborate 
consiliul popular, despre acțiu
nile ce le au de ‘ 
comun în vederea 
cestor hotărîri.

Din luna aprilie 
în prezent, deputății au purtat 
discuții după sesiuni cu alegă
torii lor mai cu seamă pe 
tema înfăptuirii lucrărilor gos
podărești-edilitare, întreținerii 
fondului locativ și a spațiilor 
verzi amenajate, au infotmat 
cetățenii despre măsurile între
prinse de comitetul executiv 
în legătură cu îmbunătățirea 
activității comerciale și de

în 
rîndul 

de- 
cir- 

des- 
de

întreprins în 
realizării a-

a.c. și pîr.'â

I. DUBEK

(Continuare In oaq. a 3-a)

Sîmbătă, s-au încheiat lucră
rile celui de-al XVI-lea Con
gres de fizică AMPERE, reuniu
ne științifică de mare presti
giu internațional, desfășurată 
sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Timp de cinci zile, peste 600 
de savanți și specialiști de 
nume din mai mult de 30 
țări ale Europei, Americii, 
siei și Africii au dezbătut, 
cele 23 de secțiuni, subiecte 
o deosebită valoare, care 
prezintă cele mai actuale
recții de cercetare în domeniul 
rezonanțelor magnetice și feno
menelor asociate, ce se studia
ză în laboratoare bine cunos
cute din întreaga lume.

In ședința de închidere, pre
zidată de acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului de fi
zică din Republica Socialistă 
România, au luat cuvintul pro- 

. fesorii Cornelius Jacobus Gor- 
ter (Olanda), Semion Alexan- 
drovici Altșuler (Uniunea So
vietică), Raymond Orbach (Sta
tele Unite ale Americii) și 
George Bene Elveția), noul 
președinte al Asociației inter
naționale AMPERE. In cuvintul 
lor, vorbitorii au scos în evi
dență spiritul de colaborare ca
re a animat întreaga activitate 
a congresului, înaltul nivel ști
ințific al lucrărilor sale, faptul 
că acesta a prilejuit rodnice

confruntări de opinii între re
prezentanți de seamă ai fizicii, 
care se ocupă de proolemele 
rezonanțelor și fenomenelor a- 
sociate, exprimîndu-și convinge
rea că reuniunea va stimula 
pe oamenii de știință în în
ceperea unor noi cercetări și 
aplicații valoroase închinate 
progresului, științei și binelui 
întregii omeniri.

Vorbitorii au exprimat vii 
mulțumiri conducerii de stat a 
Republicii Socialiste România, 
personal președintelui Consiliu
lui de Sfat, Nicolae Ceaușescu, 
pentru condițiile deosebite asi
gurate desfășurării lucrărilor 
Congresului, pentru interesul 
deosebit manifestat față de im
portanta reuniune științifică in
ternațională, precum și față de 
progresul cooperării 
internaționale.

Luînd cuvintul 'în 
stituțiilor naționale 
ror egidă s-a desfășurat Con
gresul AMPERE, ministrul fn- 
vățămîntului, Mircea Malița, a 
reliefat satisfacția pentru succe
sele înregistrate de lucrările 
reuniunii de la București 
dezvoltarea pe mai departe 
unor metode eficace care 
impulsioneze cercetările și 
plicațiile pașnice din domeniul 
fizicii atomice și nucleare, pre
cum și efectele pozitive pe care 
le are în etapa actuală fizica 
asupra creșterii și formării ti
nerelor cadre.

științifice

numele in- 
sub a că-

în 
a 

să 
a-

Prof. dr. docent loan Ursu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
în numele Comitetului interna
țional de organizare a Congre
sului AMPERE, a prezentat) 
concluziile pe marginea lucră
rilor reuniunii. In cuvintul său, 
el a spus printre altele : Putem 
afirma și cred că sînt în asen
timentul tuturor participanților 
— că nivelul științific al lu
crărilor prezentate a fost deo
sebit de înalt, discuțiile foarte 
fructuoase, conducînd la elu
cidarea a numeroase probleme 
care frămîntă cercetătorii din 
multe laboratoare ale lumii. 
Cred că nu greșesc, dacă a- 
firm că, în afară de rezultatele 
științifice ale Congresului, un al 
doilea efect secundar dar nu 
mai puțin important, a fost a- 
cela al cunoașterii reciproce a 
participanților din cele peste 
30 de țări, a stabilirii de legă
turi de prietenie, de planuri 
de cooperare științifică și teh
nică.

Concluziile ce se desprind la 
încheierea reuniunii noastre 
ne-au întărit convingerea că ro
lul nostru, al oamenilor de ști
ință, a! fizicienilor, al celor
lalți specialiști este acela de a 
contribui prin toate mijloacele 
științei și tehnicii la progresul 
economic și spiritual al socie
tății, la stabilirea unor punți 
de prietenie între toate popoa
rele.

(Agerpres)
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PLENARA

AL U.T.C.
4 și 5 septembrie a. c. a avut loc 
al U.T.C. cu următoarea ordine

Scafandrii

cetății

subterane

de la Ciungei
In zilele de

Plenara C.C. 
de zi :

1. — Raport privind activitatea desfășurată 
de U.T.C. în domeniul muncii organizatorice și 
al vieții de organizație.

Raportor: Gheorghe Stoica, secretar al 
al U.T.C.
— Informare asupra activității internațio- 
a Uniunii Tineretului Comunist.
Raportor: Vasile Nicolcioiu, secretar al

ULTIMUL ȘUT

Noutăti

C.C.
2. 

nale

al U.T.C.
— Informare privind acțiunile întreprinse

la succesele colectivului din: care face parte, în sporirea pro-

f

Un nou bloc predat

Depozitul de la Varnița

adîncurile pămîntului sau

N. LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3 a)

Un excavator a 
fundație,

în
de

omul nu s-a lăsat 
Urmele inundațiilor 
iunie se șterg treptat, 

își reia cursul normal.

și Haifong, 
port. Nam

Varnița 
umflat peste limitele o- 

apa au în- 
eîteva clipe 

lei

în siguranță

ț

Sîmbătă, în pauza de masă, am fost martorii unui eveniment inedit. Intr-unui din 
birourile zonei a Il-a de la E. M. Petrila un grup de colegi au inițiat o mică festivitate în 
onoarea maistrului miner Iosif Drăghici care la acea oră presta ultimul șut din cariera sa. An
gajat în 1940 la mina Petrila ca miner, apoi din 1950 ca maistru miner, comunistul Drăghici a 
avut o îndelungată contribuție 
ducției de cărbune.

Cu puțin timp în urma, la 
E. M. Lonea a sosit un re- 
comprimator care urmează să 
fie introdus în galeria prin
cipală ce duce la puțul Lo
nea I, orizontul 400. Noul u- 
tilaj va contribui la mări
rea presiunii aerului compri
mat pentru ca la lucrările 
de perforare în vederea puș
cării precum și la încărca
rea sterilului, cu ajutorul 
mașinii de încărcat pneuma
tice, să se poată obține' ran
damente maxime.

de cultură

In sprijinul 
minerilor

Din inițiativa comitetului 
coordonator de la E. M. Uri- 
cani, 30 de tineri au lucrat 
voluntar, în blocul 4, la cele 
cinci abataje cameră, pentru 
aprovizionarea abatajului cu 
material lemnos. In același 
timp ei au dat peste 200 tone 
de cărbune. S-au evidențiat 
în mod deosebit tinerii Gheor- 
ghe Burcă, Dumitru Baciu, 
Vasile Carp, Alexandru Chi
riaș, Victor Avram, E. Orog.

Constructorii din Vulcan 
au predat, zilele trecute, be
neficiarului un nou bloc. Este 
vorba de blocul 14 cu 20 de 
apartamente situat în micro- 
raionul 3 A al orașului și 
care la recepție a obținut ca
lificativul „foarte bine11.

La Casa de cultură din Pe
troșani vor fi organizate ur
mătoarele activități : con
strucții radio, cineclub, foto- 
amatori, arte plastice, meta- 
loplastie, balet, mandolină- 
chitară, filatelie, croitorie — 
modă și dactilografie. La a- 
ceste cercuri se primesc în
scrieri pină la 15 septembrie, 
zi cînd își vor începe progra
mul.

CtlKS DE ÎNOT
Asociația sportivă „Preparatorul11 Lupeni anunță orga

nizarea pentru întreaga perioadă a lunii septembrie a unui 
curs pentru învățarea și perfecționarea înotului sportiv. Un 
antrenor de înot de la clubul „Rapid" din București asi
gură asistența de specialitate. Pot participa tineri între 7—18 
ani, iar la lecții pot asista și părinții. Concursul se ține zil
nic între orele 11—17. înscrierile se fac la casieria ștrandu
lui „Preparatorul" din Lupeni.

C.C.
3. ________  ,

de organele și organizațiile U.T.C. în perioada 
inundațiilor și măsurile ce vor fi luate pentru 
sporirea contribuției tineretului la realizarea 
sarcinilor economice pe anul 1970.

4. — Adoptarea hotăririi cu privire la con
vocarea celui de-al IX-lea Congres al U.T.C.

La plenară au participat membri și membrii 
supleanți ai C.C. al U.T.C., membrii Comisiei 
Centrale de revizie. Au participat, de aseme
nea, ca invitați, primii secretari și șefii sec
țiilor organizatorice de la comitetele județene 
ale U.T.C., redactori șefi și cadre de conducere 
de la publicațiile pentru tineret, membrii Co
mitetului Executiv al U.A.S.R., membrii Birou
lui Consiliului pentru munca în rîndul elevi
lor, activiști ai C.C. al U.T.C. și lucrători ai 
Centrului de cercetări pentru problemele ti
neretului.

In cadrul lucrărilor plenarei au luat cuvintul 
tovarășii : Cornel Sandru, Ernest Racz, Alexan
dru Coadă, Tudor Lazăr, Augustin Mateuț, E- 
lena Teodorescu, Gheorghe Sas, Gheorghe Ca- 
tană, Gheorghe Ichirn, Pavel Muraru, Ion Popa, 
Vasile Dărâban, Constantin Horobeț, Vasile Ca- 
rolică, Niculina Pițigoi, Nicolae Lipschner, Ra
du —
De
cu, 
al 
U.T.C.

Valea Jiului — uriașă uzină subpămân
teană dimensionată atît în adîncime cit in
tr-un perimetru in care tentaculele ei se 
întind ca niște alei somnoroase, în noapte, 
pe distanța a sute și sule de kilometri: dacă 
am putea filma adîncurile printr-o prelată 
de sticlă am descoperi surprinzător un oraș 
de mărimea întîi, fără somn, cu luminile la 
balcoanele abatajelor și orizonturilor mereu 
aprinse. Aici, pământul pare a fi segmentat, 
tăiat în felii, în etaje.

Mi-am reconstruit în memorie aceste ima
gini nu pe Vale, ci undeva mai departe, în 
vecini, peste 
am întilnit la 
ții subterane 
altceva decît centrala, 
hidrocentralei de pe Lotru. Atunci m-am gîn- 
dit că poate și cei mai iluștri băieși de pe 
Jii ar fi ispitiți să afle cite ceva despre a- 
ceastă uriașă cavernă subpământeană care, 
prin proporțiile ei, nu-și are egal în țara 
noastră.

munți, la Lotru, atunci cînd 
scară naturală, macheta cetă- 
de la Ciunget. Care nu este 

uzina subterană a

In numai cîteva minute, pî- 
raiele, printre care și acela ca
re trece pe lingă depozitul de 
aprovizionare al Centralei căr
bunelui Petroșani 
s-au 
bișnuite. Mîlul și 
gropat în numai 
truda yalorînd milioane de 
a oamenilor.

Dar 
frînt. 
la 19 
Viața 
La Varnița sosesc și pleacă zil
nic utilaje noi pentru unitățile 
miniere ale Centralei cărbu
nelui.

Dur astăzi, mai precauți. an- 
gajații depozitului și a Bazei 
de aprovizionare și transport 
din cadrul C.C.P. iau măsuri 
de prevenire a unor noi inun
dații în depozit. Un dig lung 
de 300 metri și înalt de 3 me
tri va feri această zonă a mu-

nicipiului de eventualele 
ne“ ale stihiilor naturii.

Despre lucrările de îndigui
re a porțiunii amintite ne-a 
vorbit Francisc Conca, șeful de
pozitului. „Pentru început s-au 
tăiat copacii de pe mSÎul apei, 
apoi terenul a fost nivelat cu 
un buldozer, 
săpat șanțul pentru 
iar acum urmează partea cea 
mai importantă, construcția 
propriu-zisă, a digului11. Pen
tru executarea lucrărilor au 
fost angajați sezonieri, oameni 
care ani de-a rîndul au trudit 
în 
la temelia construcțiilor măre
țe din întreg bazinul carbo
nifer al Petroșaniului. Pensio
narii Carol Bertoti, Constantin

Enache, Florea Sofronie, Macovei Gheorghe. 
asemenea, a luat cuvintul tovarășul Ion Ilies- 
membru supleant al Comitetului Executiv 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al 

ministru pentru problemele tineretului. 
Plenara a adoptat hotărîrea cu privire la îm

bunătățirea activității U.T.C. în domeniul mun
cii organizatorice și întărirea vieții de organi
zație și a hotărît convocarea Congresului al 
IX-lea al U.T.C. la începutul anului 1971.

In încheierea lucrărilor plenarei, a luat cu
vintul tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Nam Dinh în plină reconstrucție
Drumul spre Nam Dinh, pe 

o variantă a șoselei naționale 
nr. 1 Hanoi-Saigon, traversează 
pe zeci de kilometrii întinderi 
de ogoare și orezării, etalind 
o infinitate de nuanțe de ver
de. La porțile orașului, mono
cromia peisajului ia sfîrșit. 
Primul lucru care îți atrage cu 
deosebire atenția este fără în
doială roșul aprins al cuptoa
relor de cărămidă ce se ridică 
din mijlocul citnpiei înverzite.

Este cum nu se poate mai firesc1 
ca un oraș in plină reconstruc
ție să ți se releve, înainte de 
toate, printr-un asemenea deta
liu.

Munca clocotitoare pe șan
tiere este astăzi caracteristica 
acestui oraș, care în sfertul1 
de veac parcurs de la procla
marea independenței țării s-a 
impus drept cel de-al treilea 
mare centru economic al 
R. D, Vietnam, după Hanoi,

capitala țării, 
principalul ei
Dinh este reședința provinciei 
Nam Ha, la rîndul ei unul 
din ținuturile puternic dezvol
tate ; aceasta realizează zece 
ta sută din valoarea produc
ției globale industriale și a- 
gricole a R. D. Vietnam. Com
binatul textil de la Nam Dinh 
este cel mai mare din țară și 
unul din cel mai important din 
Indochina. Alături de industria

textilă, ramurile mecanică și 
alimentară sînt în continuă 
dezvoltare. In total, pe cu
prinsul provinciei lucrează 
peste două sute de întreprin
deri.

Drumul 
ului avea

prosper al Nam Dinh- 
să fie însă supus la

C. VLAD
Corespondent Agerpres la

Hanoi
(Continuare In pag. a 3-a)

Venim dinspre stațiunea Călimănești. Ur
căm pe Valea Oltului de braț cu rîul. intr-un 
loc mașina virează brusc și drumul o apucă 
perpendicular față de șoseaua națională ale- 
gîndu-și un alt confrate căruia îi ține tovă
rășie : rîul Lotru Trecem prin cîteva așezări, 
cea mai de seamă fiind Brezoiul. De-o parte 
și de alta a șoselei munți nu prea înalți. 
Par tociți, cu meterezele tăiate. După vreo 
treizeci de kilometri, mașina părăsește al
bia Lotrului și-o apucă pieptiș pe un drum 
cu hârtoape și praf.

Munți semeți ne vin parcă in întimpinare. 
Ținta vizitei ni se recomandă sobru de pe o 
arcadă sub care trecem și pe care este scris : 
Uzina Ciunget. Un necunoscător al locului și 
al obiectivului aflat in construcție aci, ar 
căuta cu ochii uzina. Nici o țipenie de con
strucție, nici vorbă de un edificiu înalt, ori 
de coșuri semețe din creștetul cărora să țiș- 
nească limbi de fum.

In fața hărții ni se prezintă detalii. Ima
ginația are ce lucra dar cu greu găsește ter
mene de comparații.

...înaintăm pas cu pas în galerie. Dintr-un 
sens și altul basculante de cite 10 tone ne 
ajung din urmă sau ne ies în întimpinare 
intr-un continuu du-te-vino. Intr-un loc, tina 
din aceste mașini, ne taie drumul; face vi
raje in interior, se mișcă în voie de parcă 
ar fi cine Știe unde, sub cupola nopții, pe 
marile artere unui oraș în toată puterea 
cuvîntului. De altfel, încă de la gura galeriei 
am aflat că această șosea, autentică magis
trală subpământeană este chiar mai mare 
prin dimensiunile ei decît un tunel de cale 
ferată avînd linii duble de circulație. Suge
rez aceste dimensiuni nu dintr-un interes 
descriptivist, ci pentru a-l pregăti pe cititor 
să asiste la o altă avanpremieră de propor
ții și mai spectaculoase: caverna uriașă sco
bită în miezul pămîntului, locul de ampla
sare a turbinelor, viitoarea uzină.

Stăm pe o buză de stincă, la marginea

M. OVIDIU

(Continuare In pag. a 3-a)
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Cu 
de 
Ferko 
carte
lui se laudă :

ocazia zilei sale 
naștere,

primește 
cu poze.

micul 
o 

Mama

mă recunoască ni
meni ?

— Păi, eu zic să nu 
le fardezi...

1 De cind a primit
lui

Un cetățean îi spune 
mecanicului:

— Bravo I Pentru 
prima dată trenul a- 
cesta ajunge nu numai 
fără întirziere.

ft

cărticica, capul 
e plin de vietăți.

— Nu te necăji 
o consolează o vecină. 
Tunde-I imediat pină 
la piele, freacă-1 cu 
gaz și-i va trece.

’ Două vecine 
de vorbă :

— Mă duc la 
bal mascat. Cum 
mă maschez ca să

sl au

orășel,

chiar înainte 
la care era 
Permiteți-mi 
felicit și să

nul întîrzie in frecate 
zi. O dală, însă, a 
sosit cu citeva minute 
înainte de ora fixată.

aștepta!, 
să vă 
vă ofer

l

un 
să 
nu

După zece
căsnicie :

-— Dragul meu, 
timpul s-ar putea în
toarce și eu aș ii din 
nou domnișoară, știi 
cu cine m-aș mărita ?

— Cu cine?
— Tot cu tine !
— Asta crezi tu...

o țigară bună.
— Mulțumesc, 

acesta este 
care trebuia 
sească ieri...

LA O ȘUETA CU...

URSUL POLAR

Foto : C. GHENA

care

la sport Despre fachiri,... șerpi
veninoși și șoricei

9

să

'ieani

de ceasuridacă

Și astăzi, in
Asiei și A- 

ale șerpilor,

Sportivi

renunță

Pot fi

Caricatura

i

\ 
\
\

**

Pînă acum profesia de îm- 
blînzitor de lei era conside
rată foarte periculoasă. Totuși, 
Ramirez Pacheco, antrenorul 
clubului profesionist de fotbal 
din orașul spaniol Vige, are in 
această privință cu totul altă 
părere. In orice caz, ei inten
ționează să-și consacre restul 
vieții îmblânzirii leilor, consi- 
derind această muncă mult mat 
liniștită și mai inofensivă decit 
fotbalul. Și are dreptate, dacă 
ținem seama de temperamentul 
microbiștilor. S-a intimplat ca 
echipa antrenată de Pacheco să 
piardă de trei o-i la rina. A- 
tunci antrenorul a fost lont 
cu pietre, casa lui. transformată 
intr-un morman de 
Ramirez și familii 
au reușit să fugă 
pompierilor.

Un alt sportiv 
■— baschetbalistul
Carlos Sosa a renunțat și ei 
la sport din cauză că echipa 
newyorkeză „Rangers", în loc 
să arunce mingea in coș, l-a 
aruncat în coș pe însuși Sosa.

prevăzute 
cutremurele ?

cenușă, iar 
sa de abia 
'•n mașina

A ȘTIINȚEI

TEHNICII

Se pare că da. Cel puțin așa susține geologul 
vest-german Werner Ernst din Tubingen. La în
ceputul acestui an el a reușit să facă prima 
prognoză verificată anunțind Un cutremur din 
sudul țârii cu patru ore înainte de a se produ
ce. Specialiștii au pornit de la constatarea că 

’ pămîntul își modifică structura gazelor din ma
sele de aer conținute cu citeva ore înainte de 
producerea seismului respectiv. Mișcările pă- 
mîntului provoacă fisuri din care se degajă gaz 
metan. Urmează să se dovedească dacă acest fe
nomen caracterizează toate mișcările scoarței 
terestre. O dată verificat acest lucru, s-ar putea 
trece la stabilirea unui amplu sistem de con
trolare a cutremurelor prin măsurarea conținu
tului de gaz metan din așa-numitul aer al pă- 
mintului. Noul procedeu ar prezenta, in plus, 
avantajul de a fi mai puțin costisitor decit cele 
aplicate pînă acum de S.U.A. și Japonia.

Multe popoare primitive credeau că șerpii 
veninoși au puteri supranaturale, 
colțurile cele mai îndepărtate ale 
fricii există așa-numite biserici 
unde aceștia sint crescuți și ținuți la mare cin
ste.

Capacitatea hipnotică a șerpilor — așa cum a 
dovedit recent biologul Frommhold din R.D.G. 
— este tot o chestiune de domeniul fanteziei. 
Puterea de hipnoză a șerpilor, se credea, duce 
victima la nemișcare, devenind o pradă ușoară 
pentru șarpe.

Frommhold a infirmat această convinge: e fă- 
cmd experiențe cu șoricei. Se știe că aceștia 
smt foarte sperioși. Natura i-a înzestrat insă 
cu o mare curiozitate. „Tremuratul" de spaimă 
la șoareci nu este decit o urmare a faptului că 
aceștia respiră mai repede și mai profund pen
tru a putea descoperi anumite acțiuni care se 
petrec in jurul lor. Cind este confruntat cu un 
șarpe, șoricelul ar vrea în primul rind să știe 
ce poate fi acel ceva care cu puțin înainte se 
mișca și dintr-odată a încremenit. Și din mare 
curiozitate merge pină la gura șarpelui. „O 
dată, scrie Frommhold, am observat un șoricel 
care s-a aventurat să facă plimbări printr-o 
grămadă de șerpi veninoși și s-a culcat apoi nu 
departe de ei. A făcut aceste exerciții acrobatice 
timp de mai multe săptămîni, pînă cind intr-o 
bună zi unul din șerpi l-a înghițit".

Detectoare

I 
I
I

I

i 
I

Intr-o mică localitate 
voievodatul Kieleckie (R.P. 
lonă) se află unicul muzeu 
ceasuri solare din Polonia. Vi
zitatorii pot întîlni aicj cel mai 
vechi exponat de 
datînd din 1524, precum și ciu
datele ceasuri rotunde din se
colul XVII, un ceas în carcasă 
de cristal, ceasul cu pendul 
din 1654 care a aparținui re
gelui Ian Kazimir. Alături de 
ceasuri, în muzeu se află lu
crări asupra sistemelor ceasu
rilor solare, tratate 
astronomie, printre 
mele lucrări ale lui

din 
Po

ri e

ceas solar.

peste hotare

Nu tăticule !

Welt am Sonntag**

(Hamburg)

CIMPANZEU ! electronice
Cimpanzeul Sarah, în vîrstă de șapte ani, a reușit ca, 

după doi ani de „studiu" la Universitatea Santa Clara din 
California, să învețe să citească și să scrie. Potrivit unei 
știri publicate de ziarul „Washington Evening Star", Sarah 
știe în prezent 120 de cuvinte. Psihologul David Premak este 
de părere că Sarah va putea în curînd să socotească și să 
fie mai tîrziu folosită ca institutoare pentru alte maimuțe.

CEA MAI NOUA INSULA

Deținînd cel mai mare record 
de decese de pe urma bronși
tei, Rotterdam, cel mai mare 
port european, a instalat în 
cele 31 de străzi ale sale niște 
„detectoare electronice", menite 
să semnaleze unui ordinator e- 
manațiile nocive. îndată ce pro
centul de oxid de carbon de
pășește limita
declanșează un semnal de a- 
larmă.

autorizată, se

De curînd, în urma erupției 
unor vulcani subacvatici din 
Marea Căspică, la 90 km sud 
de Baku, a luat naștere o nouă 
insulă. Deobicei, aceste insule 
cum se nasc așa mor, înghi
țite de valuri. De data asta, 
deși a trecut o lună de 
rea ei, insula continuă

la ivi- 
să tra

iască și să-și păstreze dimen
siunile de la început : lOO șpn . 
lungime și 30—40 m lățiț^ie, 
Suprafața ei este formată '.da f 
roci vulcanice dure 
zistă iureșului mării, 
insulă a și fost inclusă 
ta Mării Caspice.

MINITELEVIZOR
care Te»

Noua

de crocodili
REBUS • REBUS

stînele de 
transportat

vechi de 
care pri- 
Copernic.

In Elveția, de la 
munte laptele este 
pînă în sate prin conducte. In 
Kenya, de pe înălțimile munți
lor Kilimandjaro, zăpada topită 
curge prin conducte spre pă
mânturile lipsite de apă. In 
Irlanda, pe o suprafață •!> 20 
mile în jurul arașulu Dublin 
pe conducte curge... bere tată 
insă că o firmă petrolieră din 
Londra a folosit sistemul de 
conducte pentru a-șl servi an- 
gajații cu obișnuitul ceai. In 8 
minute ceaiul, care curge din 
conductele răspîndite în cele 
44 de etaje ale celor trei clă
diri ale firmei, umple 130 000 
cești pentru cei 5 '0*1 salari

- Tn Japonia a fost construit 
de curînd un minitelevizor de 
dimensiunea 
cîntărește 25 
tuită pentru 
fi suficientă 
ția a zece televizoare de mă
rime obișnuită.

unui... inel. El 
g iar suma chel- 
construirea lui ar 
pentru construc-

In așteptarea legăturii cu...

EXPEDIȚIE PE AMAZOANE
»

Un grup de cercetători brazilieni și vest-germani, de la 
Institutul brazilian de geografie și, respectiv, Institutul geo
grafic de pe lingă Universitatea din Heidelberg, va realiza 
între 1970 și 1973, citeva expediții în regiunea Amazonu
lui, în scopul studierii acestui fluviu. Guvernul brazilian 
urmărește prin aceasta clarificarea cîtorva probleme legate 
de structura economică a bazinului amazonic.

EI

lilere 
! de

O constatare

s-a

i|naf, dubi:.

in
cu
Și

mă rci 
numai 
„Gon- 

cate 
1 iulie

s-a
de

varietăfi dl ; 
par ; răsluț 
imprimat și pe

tuș
10 stotinki 

sepia ;

au fost

100 mărci, 
mărci au fost 
buinlate de 
poștal român 
în localul
S.M.R. la Constantino- 
pol și care a iuncțio-

mărcife sena
„spic de grîu“ 1893/95 
— 25 bani albastru și
40 bani brun-gri 
și pe valoare de

au utilizat 
ștampile — 
două serii 

poștale ro- 
care

„British Medical Journal", o revistă foarte serioasă, a 
lubticat recent la Londra rezultatele unei anchete la fel 
lie serioase asupra preferințelor pacienților în Ce privește 
culoarea tabletelor tranchilizante.

Anchetatorii au stabilit că tabletele de culoare galbenă 
sînt cele mai indicate pentru bolnavii suferind de stări 
depresive, în timp ce cele de culoare verde dau cele mai 
bune rezultate la bolnavii suferind de stări de anexitate. In 
urma anchetei s-a mai constatat că tabletele de culoare ro
șie sînt în general contraindicate.

FILA
fn cursul primului 

război mondial au fost 
înființate citeva oficii 
poștale militare, care 
au funcționat pe teri
toriul țării noastre.

Pentru uzul acestor 
oiiert In anul 1917 a 
fost creată o serie 
de mărci poștale prin 
supratipărirea a patru

timpul primului 
război mondial 
condiții similare 
cele austro-'ungare 
bulgare, au fost tniiin- 
țate și oficii poștale 
turcești în țara noas
tră care 
pe lingă 
sigilii și 
de mărci 
măneșli 
supratipărite.

Din aceste 
vom prezenta 
seria denumită 
stantinopol“ — 
a fost emisă la 
1919 prin supratipări- 

tuș negm 
Românii 

li) 19 
cerc dublu 

„Carol I

ea cu
Poșta

Constantinopol
P.T.T." in 
pe mărcile 
1909/1913 valorile 
bani verde, 10 
roșu — carmin 
bani brun roșcat; pe

una clin țările calde

Foto ! I. SZUHANEK •>’

mărci din Bulgaria 
(Zumstein nr. 100, 101, 
102 și 104), cu inscrip
ția „Poșta România 
1916—1917“ în i 
cirilice mergind 
jos în sus.

Seria este formală 
din patru valori și 
anume: 1. Stolinka
verde închis;

bulgara...
tinki verde și violet 
supratipărite cu 
roșu și 
roșu și 
stotinki albastru 
negru supratipărite 
tuș albastru.

Aceste mărci 
fost ulifi/ate la olici 
București, Brăila,

Pitești, Ploiești.

es t
5 

bani verde timbru de 
ajutor „țesătoarea".

Supratipărirea 
executat rn coli

Aceste
inlre-

Otic/ul 
ins'aiat 

Agenției

25
Și

cu

au 
iile 

Ga-

Obliterarea lor 
făcut cu ștampile 
rotunde, purtind de
numirea localității sus 
in litere cirilice, iar 
jos în limba franceză.

Seria a avut putere 
de francate și în 
Bulgaria. Mai tîrziu 
oficiile bulgare res
pective au întrebuințai 
și mărci bulgare fără 
supratipar, a căror i- 
dentificare se poate fa
ce foarte ușor după 
ștampila descrisă mai 
sus.

După datele înscri
se pe ștampilele 
site pînă în 
se poate 
aceste 
cula! 
02 XII 
1918.

România
nat pînă in decembrie 
1919 cind a fost închis.

Anularea acestor 
mărci s-a făcut cu 
o ștampilă avtnd in
scripții in limba fran
ceză (cu greșeală 
de ortografie) „Pastes 
romaines Constinti- 
nopoT la început cu 
tuș albaștrii, iar mai 
tîrziu ' cu ribgru. Scri
sori întregi sînt toar
te rare.

Au fost ‘identificate 
suptul i- 

'u,
■ verso.

S-CI

gă- 
prezent 

aprecia că 
mărci au cir- 
în perioada 

1917 la 11 XI

Serviciul poștal res
pectiv a mai Iuncțio- 
nat o scurtă perioadă 
și după retragerea 
seriei supratipărite oe 
bordul vaselor folo- 
sindu-se mărci româ
nești iară supralipar 
(din seriile „Moldova" 
și „Ferdinand") care 
pol ii ușor identificate 
prin ștampila descrisă 
mai sus.

La cîțiva kilometri depărtare 
de Playa Giron (Cuba) in r o 
lagună se află una dintre cele 
niai mari crescătorii d.e croco
dili din lume. In prezent se 
află aici 12 000 de crocodilii 
dar în anii care vor urma nu
mărul lor se va ridica la 90 000.

ORIZONTAL 1) Face soco
teli... 2) ...și clarifică; 3) Cu 
capul sus la... — ...dans; 4) 
La stop ! — Guță; 5) Infla- 
mație a splinei — în sală !... 
— rece !; 6) Sfori — Nu-i este 
dată întotdeauna 
Fără importanță; 8) 
înalt; 9) închid... 
țele; 10. Persecutat 
rică.

soției; 7) 
Epocă — 

— pătră- 
de bise-

VERTICAL : 1) Ușor de re
ținut; 2) Unsă (fig.) — Timp; 
3) Pește — Filozof român; 4) 
Rezultat — Scormonit (fig.); 5) 
Te corupe — Lateșe; 6) În
țeapă — Pot orice — La temă !; 
7) Rostogolită; 8) Pantalon 
vechi — Schimbă mersul tre
nurilor; 9) Incintă ochiul; 10) 
Joc de copii... — nou apărut.

Vasile MOLODEȚ

I

îDarurile apelor
i 
i

!EEE58
9

QOO

9 10

Potrivit unor date neoficiale 
comunicate de F.A.O. în anul 
1968 în lume au fost pescuite 
64 milioane tone de pește (cifra 
din 1967 era 
tone).

Se prevede 
pescuite anual 
pește, iar în anii viitori această 
cifră

de 60,5 milioane

ca in 1975 sa tie
100 milioane tone

să ajungă la 140 milioane.

Kezervnr
in mare

ORIZONTAL: 1) Trecută; 2) Repetă ce spune altul;
3) Popor din țara vecină — Trece drept bun la construcții;
4) Instrument de numărat — Locuitor din Sibiu; 5) Trece 
Cuba 1 — Literă grecească — Trece primăvara și toamna; 
6) Trece pe git (fig. pop.) — I.și zic romanii în trecere; 8) 
Stat în Asia — Trec în zbor după pradă; 9) Treci drept 
știutor; 10) Piatră acră — Dau dispoziție.

VERTICAL : 1) Mama bunicii; 2) Trece drept o operă 
de seamă a lui Verdi; 3) Trecută cu briciul — A împrăștia; 
4) Emil Dumitru — Operetă (2 cuv.); 5) Trece singură prin 
viață — Trece prin Oltenia — Casne !; 6) L-a trecut în 
lumea celor drepți — Pete I; 7) A trecut un samar înapoi 1 
— „I.ăsați-mă să cînt“... doar o bucată; 8) Dovadă; 9) Se 
ridică uneori Aplauze; 10) Trece drept aruncător de 
proiectile. **

George MORARU

mai mare rezervor de 
subacvatic a o-t con- 

pentru sultanatul Duban, 
în golful I’-rs.c. Coiîtei- 
care are forma unei pîlnii 

are îu.,,:ni<a unei

petrol 
struit 
situat 
nerul, 
răsturnate, 
clădiri de 20 de etaje.

I 
I 
I 
I

pe ii mie de ani
cum relatează revista 
Dallas, orașul in care
6 ani în urmă a fost 
președintele Kenedy,

E. BENCEA

1 2 3 4 6 7 8 9 10

2

3
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10 — 1

După 
„Time", 
cu peste 
asasinat
este unul din centrele cele mai 
mari de gangster. După încer
cări desperate de a stîrpi cri
minalitatea, Un procuror a ho- 
tărît să recurgă la fanteziile 
codului penal din l’eXus. 'are 
nu limitează durata • . •aice- 
rării delicvenților c,,... .....i
pentru furt cu arma în miră. 
Astfel, el a cerut pentru un 
oarecare Joseph Sills care era 
judecat pentru a 20-a oară... 
1 000 de ani închisoare. Jurații, 
care ca și procurorul, pierdu
seră speranța să mai poată race 
ordine în oraș prin metodele 
clasice", au confirmat verdic-
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Pionierii adîncurilor
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se deschide 
Undeva de-

Lotru le vor intinde atunci 
lor de pe Jii.

440,
a fost de

minerii dc 
Exploatării 
scos la lu

de

și abatajelor din Valea

Adrian 
s-au 

de 
ob-

se pregătește tocmai

recționale in culcuș, stratul 
5, blocul II, orizontul 
Avansarea zilnică
2,25 m.

de investiții pen- 
zonei de exploa- 

negru,

ramura 
dovedește 

anul acesta 
vor furniza 
cărămizi.

tone 
plan, cu un randa- 
de 7,8 tone/post) și 

Munteanu (200 tone in 
Atacarea unor frori-

22,40
23,00

Scafandrii cetătii subterane

SECVENȚE
CULTURALE

Mediocritate 
cultural-artistică

A

In curînd concursul de

la Uricani

G. OPRESCU
COLAE GRIGORES- 
CU, MATURITATEA 
ȘI ULTIMII ANI, Edi
tura Meridiane

diane. După albumele dedi
cate lui Giotto, Van Gogh, 
Tițian, Gauguin, Chagall ș.a. 
această prestigioasă editură 
pune la dispoziția iubitori
lor de artă și a specialiștilor 
o nouă lucrare de netăgă
duită valoare.

Volumul postum al aca
demicianului G. Oprescu im
primă cercetărilor privind 
viața și opera celui mai ma
re pictor român un făgaș 
nou, plin de inedit și pers
pectivă. Urmărind felul în 
care s-a oglindit războiul 
pentru independență în pic
tura lui Grigorescu apoi la
tura de desenator, epoca de
plinei maturități precum și 
ultimii ani de viață, G. O- 
prescu realizează o amplă 
incursiune științifică surprin- 
zînd esențialul, liniile de 
forță, frămîntarea creatoare 
a artistului care ne-a lăsat 
peste 4 000 de picturi și de
sene de excepțională valoa
re. Reproducerile în alb-ne- 
gru plasticizează și întăresc 
afirmațiile cercetătorului iar 
notele, cronologia, concluziile 
fac din această lucrare un 
prețios instrument de lucru.

UMBERTO APOLLO
NIO — MIRO, Editu
ra Meridiane

la noi prin 
lucrări de 
găsește în

Puțin cunoscut 
reproduceri și 
cercetare Miro 
Umberto Apollonio un exe
get comprehensiv și avizat. 
Recenta traducere româneas
că a lucrării dedicată mare
lui artist modern împlinește 
în această privință un gol de 
mult resimțit. Ilustrațiile, ti
părite în Italia, reproduc cu 
fidelitate culoarea originală, 
care — după cum spune M. 
Raynal — era pentru Miro 
„o materie pe care o folo
sește pentru a-și confecționa 
costume magice în care își 
îmbracă personajele și obiec
tele universului lui fabulos..."

Dacă manifestările cultu- 
ral-artislice de la Uricani ar 
ii avut întotdeauna același 
caracter nul ca cel din pre
zent, poate că nu ne-am li 
oprit asupra lui. N-am mai 
îndemna nici pe alții (chiar 
și locuitorii din Uricani) să 
compare amorțeala actuală 
cu momentul de eflorescentă, 
situat cu puțin timp în ur
mă și care plasa clubul ora
șului printre cele mai între
prinzătoare din Valea Jiului. 
S-a pulverizat fanfara și or
chestra de muzică populară, 
s-a autodizolvat tot ceea ce 
se înfiripase prin talent, pa
siune și muncă. De aceea 
orașul Uricani a fost absent 
în competițiile artistice care 
au antrenat artiștii amatori 
din Valea Jiului, de aceea 
a fost prezent la faza muni
cipală a concursului brigăzi
lor artistice cu o formație 
mediocră, înjghebată în pri
pă și care n-a repetat 
mod suficient. Unde 
punctul dureros ?

Poate clădirea clubului 
care degajă lipsă de inte
res și inventivitate. Dacă 
am zice că pricina inactivi
tății culturale este 
director, am greși 
în nici un caz o 
persoană nu este

unei colaborări 
dintre sindicate 
Așadar, încă o 
a, nemuritorului

în 
este

lipsa unui 
pentru că 

astfel de 
un lacto-

tum, bun organizator, coor
donator, burdușit cu idei ar
tistice ; mai sînt cunoscuți 
și alții, nu prea pricepuți dar 
ale căror cluburi 'sint viabile, 
datorită 
iructuoase 
și U.T.C. 
confirmare
dicton : unde-i unui tiu-i pu
tere, unde-s doi puterea creș
te.

Un sever proces de con
știință trebuie să-și Iacă sin
dicatul din Uricani, comite
tul orășenesc U.T.C., cadrele 
didactice. Dacă am întreba 
comitetul orășenesc U.T.C. 
cum, în ce fel și unde se 
distrează tinerii localnici, 
fără îndoială că am primi un 
răspuns ocolitor și doldora 
de motivații.

Activiștii care răspund de 
latura culturală în organiza
țiile de masă și tineret vor 
trebui să opereze aceeași 
comparație, ce-a fost cu ee 
este, apoi să manileste mai 
mult spirit organizatoric și 
inițiativă. Doar nu așteaptă 
pe cineva străin, care 
cunoaște posibilitățile 
să ie pună pe picioare 
cultural-artistică lăsată 
destrame încetul cu 
dar sigur. Pe cînd 
va ?

Incepînd cu acest an în ju
dețul nostru va funcționa o 
nouă școală superioară : In
stitutul de subingineri din 
Hunedoara. Pentru cei intere
sați am purtat o scurtă con
vorbire pe această temă cu 
tov. conf. ing. Ilie Constan- 
tinescu, prorectorul Institutu
lui de mine Petroșani.

— Vă rugăm să ne spu
neți unde și pînă cînd se 
fac înscrierile pentru con
cursul de admitere la noua 
unitate de învățămînt supe
rior care-și va deschide por
țile in curînd la Hunedoara ?

— înscrierile au început Ia 
1 septembrie și vor continua 
pînă Ia data de 11 septem
brie a. c., orele 10 diminea
ța, la sediul I.M.P. precum 
și la Hunedoara în clădirea 
nr. 2 a Consiliului popular

din Piața Libertății nr.
— In ce perioadă se 

desfășura concursul de 
mitere ?

— Concursul de admitere 
pentru ocuparea locurilor la 
Institutul de subingineri din 
Hunedoara va avea Ioc în 
perioada 12—20 septembrie 
a. c. la Institutul de mine Pe
troșani.

— Ce secții vor funcționa 
în cadrul noului institut și 
care sini disciplinele pentru 
concursul de admitere ?

— Noul institut va avea 
următoarele secții, la cursuri 
serale și de zi : „furnale Ș> 
oțelării", „prelucrări plasti
ce și tratamente termice", „e- 
lectromecanică metalurgică'*. 
Pentru specialitățile „furnale 
și oțelării" și „prelucrări 
plastice și tratamente termi-

ce" disciplinele pentru con
cursul de admitere sînt: ma
tematică (algebră, geometrie 
plană — fără demonstrații și 
trigonometrie) scris și oral; 
fizică (mecanică, fizică mo
leculară și căldură) scris.

La specialitatea „electrome
canică metalurgică" concursul 
de admitere va consta din 
următoarele probe : matema
tică (algebră, geometrie pla
nă — fără demonstrații și 
trigonometrie) scris și oral; 
fizică (mecanică și electrici
tate) scris.

Precizăm că condițiile de 
admitere și programele disci
plinelor pentru concursul de 
admitere sînt cele indicate 
în broșura Admiterea în în- 
vățămintul superior — 1976.

CERTITUDINI ALE VREDNICIEI
2 000 LEI —

VOIAJUL !

MATISSE, Editura 
Meridiane

„Vreau o artă dc echilibru, 
de puritate care să nu neli
niștească, nici să tulbure; 
vreau ca omul obosit, sur
menat, istovit să se bucure, 
în fața picturii mele de li
niște și odihnă". Aceste cu
vinte atît de revelatoare a- 
parțin marelui pictor fran
cez Matisse și ele apar ca 
motto la recentul album a- 
părut, în foarte bune condi
ții grafice, la Editura Meri-

HENRI PERRUCHOT 
— VIAȚA LUI RE
NOIR, Editura Meri
diane

Suflet avid de lumină și 
căldură in ciuda suferințelor 
fizice pe care le-a îndurat 
Renoir este pentru H. Perru- 
chot „pictorul unei veri ne- 
sfîrșite". Cunoscutul biograf 
francez adaugă cu această 
lucrare încă o contribuție no
tabilă la seria sa dedicată 
vieții și operei unor mari ar
tiști plastici.

nu le 
reale, 
viața 

să se
încelul. 
inițiat i-

T. S

De mîine, Ia cinema „7 Noiembrie” Petroșani

Marele semn albastru
producție a studiourilor maghiare

Anuși, tînăra soție a unui 
contabil, pleacă pentru pri
ma oară singură in conce
diu. Printr-o cunoștință, ob
ține un loc la o casă de o- 
dihnă a scriitorilor și oame- 

■ nilor de artă, amenajată in
tr-un castel. Aici se împrie
tenește cu o actriță care-i 
prezintă doi scriitori din an
turajul ei, poetul Abai și 
dramaturgul Mocz.

Abai și Mocz îi fac curte, 
dar Abai mai insistent, ob
ține promisiunea de a face

o escapadă în doi. La sosi
rea unui ministru adjunct, 
Abai, servil, găsește prilejul 
de a-și oferi serviciile, ui- 
tînd să mai acorde atenție 
naivei Anuși. Decepția ei 
n-are timp să se consume : 
ca o recompensă a fideli
tății conjugale, își face apa
riția contabilul, cu care A- 
nuși este fericită să se în
toarcă acasă.

Scenariul aparține lui Zol- 
tan Hegediiș, iar regia lui 
Laszlo Nadassy.

deservire. Ar putea fi adăugate 
tot aici și dezbaterile inițiale 
de multi deputați pe marginea 
actelor normative apărute în 
această perioadă, ca cele în 
legătură cu ocrotirea minorilor, 
stabilirea și sancționarea con- 
travenicnților de la ordinea 
și liniștea publică etc. Depu
tății Zenovia Huruială, Sigis
mund Zsiray, Agneta Nyaradi 
au inițiat discuții cu cetățenii 
pe tema privind respectarea 
liniștii publice, folosirii spatii
lor comune din blocuri, întreți
nerii zonelor verzi. O altă Ini
țiativă demnă de consemnat 
constă în elaborarea de către 
cineclubul din localitate în co
laborare cu asociația de loca
tari a unui scurt metraj 
tema vredniciei cetățenești 
o iresponsabilității civice.

Și acum cîteva precizări des
pre informarea comitetului 
sccutiv despre acțiunile, reali
zările și sugestiile cetățenilor. 
In acest 
acord ca la fiecare 
deputății să prezinte o 
informativă
re 
nii
Prin
taie, se urmărește ca deputății

sens, s-a căzut de 
sesiune 

o notă 
asupra acțiunilor 

le-au întreprins cu cetățe- 
din circumscripțiile lor. 
notele informative sclici-

să dea socoteală sesiunii asu
pra preocupărilor lor și, tot 
atunci, să li se sporească răs
punderea față de mandatul ce 
li s-a încredințat de masele de 
cetățeni. Cu acest prilej nume
roși deputați, cum sînt tov. 
Glieorghe Stîlpeanu, Valeria 
zJura, Alexandru Plic, Constan
tin Rusu, Florea Drob, Tralan 
lovi, Nicolae Isvan, Aurora 
Domșa, Petru Stoica, Dan Su- 
rulescu, Francisc Haber, au 
raportat de fiecare dată înfăp
tuiri meritorii în mobilizarea 
cetățenilor la realizarea dife
ritelor lucrări gospodărești, la 
întreținerea spatiilor 
jate etc. Mai puțin au putut 
raporta asemenea 
realizări sesiunii deputății Ilie 
Matei, Ernest Doncea, 
Horhoianu și alții care 
preocupat în mică măsură 
impulsionarea acțiunilor 
ștești, de mobilizarea cetățenilor 
la realizarea diferitelor lucrări 
gospodărești-edilitare.

întărind legăturile sale 
deputății, respectiv cu 
nii, comitetul executiv 
siliului popular creează 
sigure pentru atragerea 
de 4 cetățeni la acțiunile 
ștești de înfrumusețare continuă 
a localității.

Depozitul de la Varnifa

cu
cetate- ' 
al con- 
premisc 
maselor 

ob-

Copșin, Ioan Kiss, Ianos Ni- 
chita, au lăsat pentru moment 
clipele de răgaz ale bătrineții 
pentru a da o mină de ajutor 
întreprinderii pe care zeci de 
ani au slujit-o cu pasiune, scor
monind stratele subterane de 
cărbune.

„Lucrarea este tratată cu 
deosebită atenție de conduce
rea centralei și a Bazei de a- 
provizionare și transport în 
mod special, ne mărturisește

tov. Dumitru Cristea, responsa
bil cu depozitele la B.A.T. 
Pentru realizarea acestui dig 
se vor cheltui aproximativ 500 
mii lei".

Apreciabil interesul manifes
tat de B.A.T. Acești oameni au 
înțeles că natura trebuie și 
poate fi învinsă. Cu forțe pro
prii, sau apelînd la sprijinul 
acelora care suspendă tempo
rar binemeritata odihnă a a- 
nilor de pensie, la Varnița se 
ridică un zid simbolic al tăriei 
omului în lupta cu apele.

Nam Dinh în plină reconstrucfie
grele încercări în anii
lor aeriene americane. Cele 
178 de raiduri de bombarda
ment întreprinse în acei ani de 
avioanele inamice au transfor
mat orașul intr-un morman de 
ruine. 58 la sută din imobilele 
sale au fost distruse. Stra
da Hang Thao. aflată în- 
ti-una din zonele cele mai 
dens populate ale orașului este 
flancată azi doar de mormane 
de cărămidă și de sfărimături 
de beton, de armături metalice 
contorsionate dureros. O sin
gură casă a rămas in picioare, 
ca prin minune. Aici este acum 
un muzeu în care se păstrează 
mărturii despre ziua de 14 a- 
prilie 1966, cind, în cursul ata
cului lansat prin surprindere 
de inamic și-au pierdut viața 
In cîteva clipe numai pe strada 
Hang Thao 43 de oameni. Cu 
ruinele sale invadate progresiv 
de vegetația luxuriantă a tropi
celor, ea este acum un impre
sionant act de acuzare la adresa, 
piraților americani ai aerului.

Refacerea și dezvoltarea ora
șului angajează azi toate capa
citățile și toate energiile celor 
din Nam Dinh. Despre preocu
pările constructorilor orașului 
mi-a vorbit Phan Hung, vice
președinte al comitetului admi
nistrativ din Nam Dinh, De 
altfel, aveam să aflu că unul 
din fiii săi, aflat acum in Ro
mânia, 
pentru a deveni inginer con
structor. „Avem două mari pro
bleme în față, rezumă el sar
cinile imediate : restaurarea
tuturor unităților de producție 
în timpul cel mai scurt și re
construcția spațiilor imobiliare 
ale orașului, incepînd cu acelea 
de interes general. Aceste prio
rități sînt consemnate în planul 
de' reconstrucție pe care l-am 
întocmit".

Conștientă de 
răspunderi, 
lor se 
Pentru 
rasului 
ne de 
ia rindul lor, 
cinstea celei

marile salo 
construcții- 

la înălțime, 
fabricile o- 
160 milioa- 

Constructorii, 
și-au fixat, în 

de-a 25-a aniver-

sări a Republicii, sporirea ran
damentului cu 15 la sută față 
de 1969.

Eforturilor constructorilor li se 
alătură munca îndîrjită a tutu
ror locuitorilor Nam Dinhului 
pentru înălțarea din ruine a 
așezărilor.„Unitățile economice, 
școlile, spitalele încep să re
vină din afara orașului, unde 
în anii bombardamentelor nu 
au încetat să funcționeze. Com
binatul textil, .ale cărui secții 
s-au reîntors în bună parte din 
evacuare, se apropie cu pași 
repezi de nivelul producției 
maxime din anii de dinaintea 
bombardamentelor. Anul acesta 
el s-a angajat să producă 60 
milioane metri pățeați de țesă
turi, următorul obiectiv fixat fi
ind cifra de o sută milioane. 
„Mișcarea de emulație în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
Republicii, îmi spune unul din 
cadrele de conducere ale uzinei, 
se dezvoltă cu succes, în ciuda 
dificultăților legate de furni
zarea curentului electric, de lip
sa materiei prime, combusti
bil. Membrii colectivului sînt

hotărîți să realizeze planul de 
stat pe 1970 în orice împreju
rări". Cu cîteva zile in urmă, 
de pildă, muncitorii de la secția 
mecanică au lucrat practic fără 
întrerupere timp de trei zile și 
trei nopți pentru a asigura in
trarea în funcțiune cit mai 
grabnic a unui grup.

Exemplul Combinatului textil 
nu este decît unul din nenu
măratele, privind abnegația, pu
terea de sacrificiu, eroismul 
muncitorilor vietnamezi, care 
în acești ani luptă cu aceeași 
dîrzenie pe tărîmul construc
ției pașnice și pe fronturile de 
apărare a patriei socialiste. Ce
tățenii Nam Dinh-ului sînt în
totdeauna gata să apere cu 
arma in mină ceea ce produc 
sau reconstruiesc, pentru a asi
gura o nouă dezvoltare a ora
șului lor socialist. îngemănate, 
mistria și arma închipuie bla
zonul de azi al Nam Dinhului 
blazon reprezentativ în cel mai 
înalt grad pentru întreg cu
prinsul Republicii Democrate 
Vietnam, în col de-al 25-lea an 
al existenței sale.

Lucrările 
tru lărgirea 
tare a diamantului 
au cunoscut în ultima lună 
o amploare deosebită la ex
ploatarea Dîlja. Brigada con
dusă de comunistul Dănilă 
Nagy, a executat o galerie 

5.
. 517. 
o a- 
luna

de cercetare în stratul 
blocul V, orizontul 
Deși planul prevedea 
vansare de 65 ml în 
august, datorită bunei orga
nizări, 'cifra respectivă a 
fost depășită cu 23 ml. Ni
colae Glieorghe și . ortaci' 
săi au efectuat lucrări la 
circuitul puțului orb nr. 5 
în blocul IV, la orizontul 
440. Sarcinile de plan initial 
au fost depășite și de aceas
tă brigadă cu 10 ml.

în cadrul aceluiași sector 
de investiții brigada iui 
Gheorghe Petrescu a avan
sat 72 metri, în loc de 65 
ml cît a avut planificat, la 
executarea unei galerii

în luna august, 
la zona a II-a a 
miniere Dîlja au 
mina zilei cu 900 tone
cărbune mai mult decît pre
vedea planul. Depășirea a 
fost realizată datorită unui 
randament .sporit : 6,28 t/post 
față de 5,83 t/post cît era 
planificat.

O importantă contribuie 
la obținerea acestui succes 
au avut-o brigăzile conduse 
de Ștefan Ghioc (480 
peste 
ment 
loan 
plus),
turi de mare capacitate asi
gură acestor brigăzi, obține
rea unor rezultate bune 
în această lună. Primii 
au și fost făcuți.

9,00 Deschiderea emisiunii. Va
ra copiilor. Film serial 
pentru copii ; „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn".

10,00 Viața satului. 
11,15 Muzică ușoară interpreta

tă de Doina Badea și En
rico Macias.
De strajă patriei.
Campionatele internațio
nale ale României la 
lupte greco-romane.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Fotbal.
Studioul „N".
Concursul și Festivalul 
„George Enescu".
Reportaj TV : „Monolog 
despre rezonanțe".
Fotbal.
Telejurnalul de seară. 
Film artistic : „Arsenic 
dantelă veche".
Concursul și Festivalul 
internațional „George E- 
nescu".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

LUNI 7 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista literară 
radio; 10,10 Curs de limba en
gleză; 11,05 Radio Prichindel; 
12,00 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13.22 Muzică braziliană: 13.40 
Melodii populare; 14,05 File de 
poveste; 15,30 Concursul și 
Festivalul Internațional „Geor
ge Enescu"; 16,00 Radiojurnal; 
16,20 Prelucrări de folclor; 16.30 
Revista economică; 17,05 Ante
na tineretului; 17,30 Orchestra 
de muzică populară „Doina Ar
geșului"; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 La izvoarele Mioriței — 
folclor muzical; 20,0.5 Tableta 
de seară; 20,10 Melodii inter
pretate de Dan Spătaru; 20.20 
Argheziană; 20,25 Solista se
rii : Eva Demarezyk; 20.45 Tea
tru radiofonic; 21,50 Muzică u- 
șoară; 22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Meridiane melodii; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

platformei de montaj. Dedesubt 
hăul, gura hulpavă a prăpastiei. 
parte, la mare adîncime, un excavator apare 
la dimensiunile miniaturale, asemeni celui 
ce-l vedem in vitrinele magazinelor de jucării 
pentru copii.

Inginerul Bărbulescu, ghidul nostru ne dă 
explicații fel de fel. Cu multe detalii teh
nice. Ba că excavatorul a coborit acolo cen
timetru cu centimetru, metru cu metru o 
dată cu înaintarea spre adine a oamenilor, 
ba că el va fi „salvat" de cîrligul acela 
uriaș al podului rulant care, sprijinit pe 
niște umeri titanici, interiori, ai muntelui, 
cîntărind singur 106 tone, ridică 160 de tone. 
II ascult dar in gind mă întreb dacă la di
mensiunea ei, clădirea nouă, înaltă a televi
ziunii din București in creștet cu antenă 
n-ar putea intra cu totul în această uriașă 
scorbură săpată de mina omului. Oricum una 
din clădirile impozante ale Institutului de 
mine din Petroșani ar intra aci ca intr-o 
cutie.

Dăm o raită la casa vanelor, la anexa 
electrică, la camera trafo. Care este momen
tul acestui șantier ? Se execută cofrajul 
pentru betonarea pereților la turbina I. Va
nele pentru turbină au fost de acum aduse 
la fața locului — răspunde inginerul Bărbu- 
lescu, arătindu-le. S-a terminat betonarea ra
dierului la turbina 1 și iată văd in conturu
rile ei reale, la dimensiuni nu de machetă, 
ci la scară naturală pardoseala, temelia tur
binei. La 15 septembrie, cu un avans de o 
Ițțnă față de termenul stabilit, vom termina 
betonarea pereților turbinei, predînd lucra
rea montajului. Vasăzică, aici vor veni for
țate pe căi de captivitate hergheliile de cai 
putere ale Lotrului, aci vor lovi năpraznic 
în paletele turbinelor, aci vor scăpăra ful
gerele de lumină și putere.

Toată această încătușare și descătușare a 
Lotrului se va petrece intr-un astfel de lă
caș unde nu sint de găsit zile senine, unde

soarele nu dogorește, unde nu se adună nori 
și nu fulgeră. Oamenii aduc cu ei in schimb 
încărcătura căldurii „de afară“, undele ape
lor, și realizează arcul voltaic al voinței lor, 
al dirzeniei și bărbăției.

Poți fi slab la suprafață dar neînfricat in 
subteran; poți fi puternic la suprafață dar 
cu o tărie și un curaj moale ca lutul in 
subteran. Procesul acesta de selecție, de cer
nere a calităților și virtuților oamenilor ni 
l-a reprezentat acolo șeful de brigadă Ni- 
colae Craiu printr-un calcul riguros, arit
metic : „In brigadă sîntem cu toții 20 de oa
meni. 14 din noi — statornici și la bine și 
la rău; 6 e cifra de rulaj. Aici nu rezistă 
oricine".

Cu toată fluctuația lui, cu tot acest du-te- 
vino, șantierul este totodată și o construcție 
vie, in continuă desăvirșire. Această con
strucție este monolitică, puternic sudată pen
tru că piesele ce-i formează coloana verte
brală se asamblează perfect, organic în pro
cesul muncii, al edificării uzinei de lumină.

Cine sînt deci temerarii scafandri ce esca
ladează zi de zi cetatea subterană,, deschiză
tori ai ochiurilor de lumină pentru cei ce 
se află „la zi“, cine sînt cei ce zidesc stră- 
fulgerele de lumină și putere ? Sînt un eșan
tion din trupul constructorilor evului socia
list, înnobilat prin muncă, sînt oameni care 
au luat în antrepriză, pe răspunderea lor, 
prin consacrarea unei vieți de muncă și a 
celor mai frumoase anotimpuri din viață, 
planul partidului de electrificare a țării.

Va trece încă un timp, nu prea mult, mai 
puțin de un an, și de aici, de la acest izvor 
de lumină și putere din primul hidroagreyat 
ce-și va inaugura rotirea va țișni alergind pe 
umeri de oțel kilowații Lotrului. Kiul acesta 
energic se va vărsa apoi in marele fluviu 
de energie electrică al țării și cine știe dacă 
scinteierile lui nu vor pătrunde și in labi
rintul galeriilor 
Jiului.

Minerii de la 
mina confraților

In ziua de 1 septembrie 
a. c., lancu Ungureanu, sa
lariat al I.C.H. Lotru, a fă
cut un voiaj de la Lotru Ia 
Petroșani, în calitate de în
soțitor al unei mașini. Pe 
drum s-a „afumat" bine. O- 
prit de organele de miliție, 
a refuzat să se legitimeze, 
a adus jigniri acestor lucră
tori. Voiajul i s-a terminal 
la miliție, unde a plătit și 
o amendă de 2 000 lei.

MOMEALA
In timpul liber pleca la 

pescuit pe apele curgătoare 
din Valea Jiului. Pescuitul 
este un sport frumos și per 
mis tuturor acelora care-1 
practică legal. Nicolae Ban- 
lesc, miner la Dîlja. bracona. 
La momeala aruncată de el 
peștele venea ,Jn grup". Pen
tru actele sale de braconaj 
i s-a aruncat și lui Bantese 
o momeală : de trei luni pen
tru a medita la pescuitul în 
ape tulburi (adică interzis).

IMPRUDENȚĂ
Gospodina Iren Olga Csiki 

din Petroșani, strada Repu
blicii nr. 16, a vrut să în
cerce un bec. Pentru aceasta 
a folosit un cordon defect. 
Cordonul defect, nepricepe
rea ei și faptul că se afla 
desculță în bucătărie, pe ci 
ment, toate au condus la șo
cul cardiac puternic produs 
de scurgerea curentului elec
tric prin corp, în urma că
ruia femeia a decedat pe loc. 
Folosirea becurilor, a apara
telor electrice de uz casnic 
trebuie făcută cu multă pre
cauție. Curentul electric este 
periculos.

TOT ALCOOLUL...
încălzit de băutură, Gheor

ghe Subțirelu, fost angajat 
al șantierului C.F.R. — lotul 
Banița, s-a gîndit să se ră
corească în pîrîul Bolii. Deși 
nu știa să înoate, s-a arun
cat în cascada de la ieșirea 
din Peșteră. Apele repezi l-au 
luat cu ele și, cu toată in
tervenția colegului său Vic
tor Lolea, Gheorghe Subțire
lu nu a putut fi salvat de 
Ia înec. Iată un caz tragic 
generat de consumul exage
rat de alcool, care îndeam
nă la prudență.

ALARMĂ FALSĂ
In ziua de 12 august a. c., 

cetățeanul loan Ungureanu, 
din Petroșani, s-a prezentat 
Ia miliție cu un portmoneu 
ce conținea acte și o sumă 
de bani. II găsise și conștiin
ța lui de om l-a îndemnat 
Ia acest gest cinstit, lăuda
bil. In aceeași zi, peste ci- 
teva ore. Ia același organ de 
miliție s-a înfățișat, alarma
tă, gospodina Janeta Iede- 
ran din Petrila, împreună cu 
soțul, reclamind că i s-a fu
rat portmoneul cu actele și 
banii. Chestionați asupra îm
prejurărilor furtului, cei doi 
soți au destrămat ttn adevă
rat roman de aventuri. In 
cile din urmă s-a constatat 
că toate fuseseră neadevă
ruri, idei scornite. Reclaman
ta a recunoscut că a pierdut 
portmoneul, nu i-a fost fu
rat. Iată față in față cinstea 
și minciuna, alarma falsă ca
re ar fi condus niște oameni 
la cercetări inutile.

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Marele semn albastru 
(7—9 septembrie); Republica : 
Acțiunea Vulturul (7—9 sep
tembrie); LONEA — Mine
rul : Lovitură puternică (7—9 
septembrie); ANINOASA • 
Explozie în munți (8—9 sep
tembrie); BARBATENI : O- 
mul pe care îl iubesc (8—9 
septembrie); VULCAN : Sher
lock Holmes (7—9 septem
brie); LUPENl — Muncito 
resc: Omul cu ordin de re 
partiție (8—9 septembrie).
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Delegația militară română 
în R. 0. G. VIATA INTERNAȚIONALĂ

BERLIN 5 (Agerpres). — 
Delegația militară română, con
dusă de ministrul forțelor ar
mate, general-colonel Ion lo- 
nită. care se află în R. D. Ger
mană, a vizitat vineri un cen
tru de instrucție al regiunii 
militare Neubrandenburg. Co
mandantul regiunii militare, 
general-maior Kurt Lange, a 
oferit o masă în cinstea oaspe
ților români. Kurt Lange și 
Ion Ionită au rostit toasturi.

în aceeași zi, delegația a 
vizitat la Berlin. Poarta Bran
denburg, Delegația a depus 
o jerbă de flori la placa co
memorativă aflată pe locul 
unde a căzut la datorie gră
nicerul erou, subofițerul Rein
hold Huhn. A fost de fată 
Nicolae Ghenea, ambasadorul 
României la Berlin. Oaspeții

români au vizitat apoi turnul 
de televiziune.

Sîmbălă, membrii delegației 
române au părăsit Berlinul, 
plecînd într-o vizită prin tară. 
Ei au fost oaspeții unor unităti 
militare ale R.D.G.

Oaspeților le-au fost prezen
tate armamentul și tehnica de 
înzestrare, laboratoare, săli de 
specialitate, organizarea pro
cesului de instrucție și edu
cație militară.

General-colonel Ion Ionită a 
apreciat bogata și moderna 
bază tehnico-materială de care 
dispun unitățile vizitate.

Seara, delegația a sosit pe 
Insula Rugen.

în vizita sa, delegația este 
însoțită de general-locotenent 
Fleissner Werner, adjunct al 
ministrului apărării naționale 
al R.D.G.

ORIENTUL APROPIAT
Declarațiile Departamentului de Stat al S.U.A. 
și ministrului afacerilor externe al R.A.U. cu 

privire la violarea încetării focului
Baze palestiniene atacate de aviația israeliană

u;
o..

Alegeri în Madagascar
TANANARIVE 5 (Agerpres). 

— Astăzi (duminică) corpul e- 
lectoral malgaș, ce numără 
2 640 000 alegători, se prezin
tă în fata urnelor, pentru de
semnarea celor 107 deputati 
în Adunarea Națională. Obser-, 
valorii politici apreciază că 
cele mai mari șanse de obți
nere a victoriei le are Parti
dul Social-democrat, grupare 
politică de guvernămînt. Cu 
toate acestea nu poate fi igno
rat principalul adversar in 
alegeri, partidul Congresul 
pentru independenta Madagas
carului (A.K.F.M.), care în ale
gerile municipale organizate în 
decembrie 1969, a obținui -.0 
din cele 60 de mandate pentru 
capitala tării, Tananarive.

Interpretînd acest succes

drept o confirmare a populari
tății crescînde pe plan națio
nal, partidul Congresul Natio
nal pentru independența Mada
gascarului a hotărît să-și pre
zinte candidații în toate cir
cumscripțiile electorale.

Importanta scrutinului apare 
și mai evidentă, datorită fap
tului că alegerile se desfășoară 
în preajma prezentării viitoru
lui plan cincinal ce va orienta 
economia națională a Madagas
carului. Tn această privință nu 
sînt deosebiri de structură în
tre platformele electorale ale 
celor două partide care-și dis
pută întîietatea. Partidul 
A.K.F.M. se pronunță totuși 
pentru sistarea legăturilor co
merciale ale actualului guvern 
cu Republica Sud-Africană.

. WASHINGTON 5 (Ager
pres). — Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat 
al S.U.A., Robert McCloskey, 
a declarat că „dovezile de 
care dispun S.U.A. confirmă 
că s-au produs violări 
acordului de încetare a 
cului și a statu-quo-ului 
Orientul Apropiat". El a 
dăugat că de acest fapt 
fost sesizate pe căi diplo
matice Republica Arabă U- 
nită și U.R.S.S. „încercăm 
rectificarea situației rezulta
te în urma violării confirma
te a încetării focului din zo
na interzisă de pe malul do 
vest al Canalului de Suez", 
a precizat purtătorul de cu
vînt.

Subliniind că S.U.A. „con
tinuă să observe îndeaproa
pe echilibrul militar așa cum 
au făcut-o și înainte", Mc
Closkey a spus că guvernul 
american apreciază că „este 
de cea mai mare importanță 
ca convorbirile între părți, 
sub auspiciile ambasadorului 
Gunnar Jarring să continue".

O
CAIRO 5 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
M.E.N., ministrul afacerilor 
externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, a adus 
la cunoștință însărcinatului

ale 
fo- 
din

a- 
au

cu afaceri al S.U.A. la Cairo, 
precum și reprezentanților 
diplomatici ai U.R.S.S., An
gliei și Franței că afirmațiile 
guvernului american privind 
violarea de către Egipt a în
cetării focului în zona Carna
lului de Suez nu corespund 
adevărului. El a afirmat că 
guvernul israelian este cel 
care a violat încetarea fo
cului, construind fortificații 
la est de Suez. Ministrul e- 
giptean a protestat, de ase
menea, împotriva trimiterii 
de către S.U.A. a unor noi a- 
vioane „Phantom" Israelului.

O
TEL AVIV 5 (Agerpres). 

— Mai multe avioane ale 
forțelor militare israelieno 
au atacat vineri după-amia- 
ză baze ale organizațiilor pa- 
lestiniene de • rezistență si
tuate pe teritoriul Libanului, 
în regiunea Muntelui Her
mon, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar israelian.

Guvernul Libanului a adre
sat președintelui pe luna în 
curs al Consiliului de Secu
ritate și secretarului 
al O.N.U., U Thant, 
în care se arată că 
mele două săotămîni 
armate israeliene au 
prins 58 de acțiuni împotriva 
teritoriului libanez.

general 
o notă 

în ulti- 
fortele 
între-

Pentru restabilirea drepturilor

NEW YORK 5 (Agerpres). 
—- La Națiunile Unite, a fost 
difuzat, ca document oficial .îl 
Adunării generale a O.N U., 
memoriul explicativ la scrisca- 

15 august 
permanenți 

număr de 
și Republica 

România,, au cerut 
pe ordinea de zi 
a cele: de-a XXV-a 
Adunării Generale a 
intitulat : „Restabili- 

ale

rea prin care, la 
a.c. reprezentanții 
la O.N.U. ai unui

Oi. 14 tării între care 
a Socialistă 

‘ce înscrierea 
provizorie 
sesiuni a 
punctului 
rea drepturilor legitime 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.".

în memoriul explicativ se 
arată că guvernele țării ir res
pective consideră că problema 
restabilirii Republicii Populare 
Chineze în drepturile sale le
gitime la O.N.U. este, mal 
mult ca oricînd, vitală, în spe
cial pentru viitorul, organizn- 

■ ției ; aceasta cu atît mai mult 
cu cit China populară a fost 
absentă de la Națiunile Unite 
de peste 20 de ani și că este 
imperativ ca, în 
cînd sărbătorim 25 
existență a O.N.U., 
drepturilor legitime

momentul 
de ani de 
restabilirea 
ale Chinei

Chineze la 0. N. li.
să fie pe

interna |io-
P. Chineze 

o po-

la Națiunile Unite 
deplin recunoscută.

în relațiile sale 
nale, guvernul R.
a practicat întotdeauna 
litică îndreptată spre rezolva- 

! a 
pet 

state 
bună 

acestei

rea. prin mijloace pașnice 
tuturor diferendelor care 
exista sau apărea între 
independente. Cea mai I 
ilustrare posibilă a
politici este oferită, printre al
tele, de respectarea scrupu
loasă de către China a acordu
rilor de la Geneva din
privind Indochina, și a 
din 1962 privind Laosul.

Faptele au demonstrat 
monstrează amplu — se 
în continuare în memoriu — 
că R. P. Chineză aspiră sincer 
la pace și coexistentă pașnică 
cu toate țările, pe baza prin
cipiilor respectării 
tei și integrității 
neamestecului în 
terne, egalității, 
reciproc și a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî propria
soartă. Printre altele, China
s-a declarat întotdeauna în 
favoarea popoarelor care luptă

1954, 
celor

și de-
arată

independen- 
teritoriale, 

treburile ln- 
respectului

împotriva colonialismului, sub 
toate formele sale, în vederea 
exercitării dreptului lor la 
autodeterminare și la indepen
dență, conform principiilor 
Cartei O.N.U*

Restabilirea R. P. Chineze 'in 
drepturile 
ganizația 
în toate 
pind sau 
ta, precum și 
reprezentanților 
R. P. Chineze ca 
zentanți legitimi 
O.N.U. — se spune îjj 
riul explicativ 
necesitate imperioasă 
gentă pentru întărirea 
tatii și încrederii în 
organizație. Aceasta 
expulzarea imediată a 
zentanților clicii lui Cian 
de pe locul pe care îl 
în mod abuziv la O.N.U. 
toate organismele sale.

O
La Națiunile Unite s-a 

tal că Guineea a devenit co
autor la cererea de înscriere 
a punctului privind restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.

sale legitime la Or- 
Natiunilor Unite și 
organismele care de- 
sînt legate de aceas- 

recunoașterea 
guvernului 

singurii repre- 
ai Chinei Ia 

memo- 
constituie o 

și r- 
autori- 
această 
implică 
repre- 
Kai-șl 
ocupă 
și în

anun-

Convorbiri între
Nixon-Barzel

creștin-democrate din 
a Germaniei, a.’ avut'

LUSAKA 5 (Agerpres). — 
Ultimele pregătiri efectuate 
la Lusaka în vederea confe
rinței la nivel înalt a state
lor neangajate, care urmea
ză să se- deschidă marți, co
incid cu sosirea primelor de
legații la această reuniune. 
In capitala Zambiei au sosit 
deja delegația ceyloneză, con
dusă de premierul Si rima vo 
Bandaranaike, delegația Gu- 
yanei, în frunte cu primul 
ministru, Forbes Burnham. 
Sînt așteptați, de asemenea, 
șefi de state și alte oficiali
tăți din peste 55 de țări.

anunțat, lacum s-a
se desfășoară o șe-
Comitetului perma-

TOULOUSE 5 (Agerpres). 
— Eva Kanony, în vîrstă 
de 102 ani, a efectuat vineri 
pe ruta Paris—Toulouse pri
mul său zbor Ia bordul unui 
avion cu reacție. Chestio
nată de ziariști asupra se
cretului longevității și vioi
ciunii sale, bătrîna doamnă 
a dat următoarea reletă : un 
pahar de vin curat la 
care masă și un altul 
mic de apă, amestecată 
pufin zahăr...

fie- 
mai 
cu

• GUVERNUL LIBIAN A 
HOTĂRÎT să naționalizeze 
două mari bănci străine care 
î.și desfășoară activitatea la 
Tripoli — „Um a Bank" și 
..Istiqlala Bank". în urmă cu 
cîteva luni, participarea 
biană la capitalul 
instituții financiare 
sporită deja la 51

li-
acestor 

a fost 
la sută.

MUNCII
în

0 MINISTERUL 
AL S.U.A. a anunțat că 
luna auqust șomajul afecta 
5.1 la sută din totalul forței 
de muncă. Ministerul Mun
cii atribuie unor factori sezo
nieri creșterea cu 400 000 a 
numărului snmeriler.

• AGENȚIA A.C.T.C. A- 
NUNȚĂ că o delegație gu
vernamentală a R. P. D. Co
reene, condusă de An Seunq 
Hak, ministrul comerțului, a 
plecat spre Khartum, capita
la Sudanului, pentru o vizită 
ofic'ală.

«I PESTE 12 000 DE MI
NERI din bazinul carbonifer 
Oviedo (Spania) se găsesc 
în prezent în grevă. Acțiu
nea, care reprezintă a doua 
mare întrerupere a lucrului 
din acest an, afectînd com
pania minieră „Hunosa", a 
fost declanșată în urma ac
cidentului care a avut loc 
săntămîna trecută în galerii
le unei mine și care 
soldat cu moartea a 
muncitori.

Greviștii cer totodată 
jorarea salariilor.

s-a 
trei

ma-

PER- 
de90 

în urma 
supraîn- 

aflau, în

e PESTE 100 DE 
SOANE, între care 
copii, s-au înecat 
scufundării bacului 
cărcat pe care se
apele umflate de ploi și bi
ciuite de furtună ale rîului 
Krishna din statul indian 
Mysore.

După 
Lusaka 
dință a 
nent de pregătire a conferin
ței, iar la 6 septembrie se 
deschide o întîlnire a miniș
trilor afacerilor externe ai 
țărilor participante. Cele două 
reuniuni preliminare au ro
lul de a fixa prioritățile pro
blemelor de pe agenda con
ferinței. In acest sens, șe 
menționează că aspectele eco
nomice vor beneficia de un 
loc prioritar în cadrul dez
baterilor, cooperarea econo-

mică dintre statele neanga
jate fiind privită în contex
tul celei de-a doua „decade 
a dezvoltării", inițiate de 
O.N.U. In legătură cu aceas
ta, doamna Sirimavo Banda
ranaike, primul ministru al 
Ceylonului, a'subliniat „nece
sitatea Unei mai strînse co
laborări economice, în toate 
domeniile, intre statele nean
gajate", relevind, de aseme
nea, că „aceste țări au mul
te probleme și obiective co
mune. ce pot fi soluționate 
prin cooperare și eforturi co
lective".

R efor me 
sociale

in Libia /

• DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ CORESPONDENTUL DIN 
SAIGON al ziarului american 
„New York Daily News", co
mandamentul forțelor armate 
ale S.U.A. a organizat pe in
sula Okinawa cursuri de 
reinstruire a ofițerilor for
țelor regimului de la Pnom 
Penh.

Potrivit aceleiași surse. 
S.U.A. suportă, de aseme
nea, cheltuielile pentru in
struirea a 14 000 de soldați 
cambodgieni în taberele mi
litare din Vietnamul de sud 
și Tailanda.

• ÎN CAPITALA FRAN
ȚEI a sosit, într-o vizită ofi
cială, Hubert Maga, preșe
dintele Republicii Dahomey. 
Șeful statului Dahomey s-a 
întîlnit vineri cu președinte
le Franței, Georges Pompi
dou, cu care s-a întreținut 
asupra unor probleme pri
vind relațiile dintre cele 
două țări, precum și în le
gătură cu unele probleme 
actuale ale situației inter
naționale.

• DIN IÎ3 PERSOANE 
CONDAMNATE LA MOAR
TE în cursul anului 1969 în 
Republica Sud-Africană, au 
fost executate în același an 
64, a făcut cunoscut în Par
lament 
acestei 
Cei 64 
cutati, 
regimului de la 
au fost negri bantu, 
tori de origine asiatică, sau 
metiși.

ministrul justiției al 
țări, P. C. Pelser. 
de condamnați exe- 

a precizat ministrul 
Pretoria, 

locui-

• POTRIVIT PRIMELOR 
REZULTATE ale alegerilor 
departamentale și provincia
le desfășurate vineri în Iran, 
partidul de guvernămînt 
„Iran Novin" a obținut 97,5 
la sută din voturile expri
mate.

Consiliile departamentale 
și provinciale sînt adunări 
consultative care au sarcina 
de a-i asista pe guvernatorii 
provinciali și districtuali 
rezolvarea problemelor 
ministrative.

în 
ad-

I
DE• LA GALERUȚE 

ARTĂ DIN BUDAPESTA, a 
avut loc sîmbătă vernisajul 
expoziției graficianului ro
mân Feszt Laszlo din Cluj. 
Expoziția se bucură de un 
larg interes. .4
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SAN CLEMENTE 5 (Ager
pres). — Rainer Barzel, liderul 
fracțiunii parlamentare a Uni
unii
R. F.
vineri convorbiri la San Cle
mente (California) cu președin
tele S.U.A., Richard Nixon, se
cretarul de stat, William Ro
gers, și consilierul prezidențial 
pentru 
Henry 
lej, au 
legate 
vest-qerman de normalizare a 
relațiilor cu țările socialiste 
europene. După cum se Știe, 
Uniunea creștin-democrată Cri
tică și se opune acestei Poli
tici.

Cu vizita făcută în 
luat sfîrșit „turneul 
mare" al lui Barzel 
la Paris, Londra și 
mente.

problemele externe, 
Kissinger, Cu acest pri- 
fost abordate probleme 
de politica guvernului

S.U.A. a 
de infor- 
întreprins 
San Gle-

Violentă explozie 
la Belfast

BELFAST 5 (Agerpres). — 
O violentă explozie a distrus 
un transformator la Belfast 
în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, lăsînd fără curent 
sute de locuințe. Poliția a 
descoperit în apropiere un 
cadavru mutilat și o altă 
persoană grav rănită. Urme 
de sînge, pe care au tost 
lansați cîini polițiști, par să 
indice prezența unui al irei- 
lei personaj în momentul 
explO7.iei, despre care se 
crede că s-a produs în mod 
accidental în momentul pla
sării unei bombe. în port
bagajul unui automobil ava
riat de explozie a fost des
coperit, o bombă neexplodată 
și exemplare din . Vocea 
Nordului", ziar în legătură 
cu care se afirmă că ar ti 
subvenționat de o g'upare 
extremistă din Republica Ir
landa.

Cutremur de pămînt 
în Turcia

ISTANBUL 5 (Agerpres). 
— Observatorul seismologie 
din Istanbul a anunțat că la 
4 septembrie în provincia 
Erzincan s-a produs un pu
ternic cutremur de pămînt. 
Potrivit surselor oficiale, in 
urma acestei mișcări seis
mice cinci persoane au fost 
rănite, iar 216 case au fost 
avariate.

Rezultatul
TRIPOLI 

Rostind un 
tea Bengazi, Moamer El Gedafi, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, a arătat că, după aboli
rea monarhiei și evacuarea ba
zelor militare anglo-americane. 
lupta pentru reforme sociale 
a fost angajată pe fronturile 
reorganizării administrației și 
extinderii sectorului de stat 
în economie. în acest sens, el 
a menționat ultimele măsuri 
vizînd naționalizarea unor în
treprinderi și terenuri agriccle 
aparținînd unor persoane de o- 
rigine străină. Totodată, șeful 
statului libian a subliniat im
portanța deosebită pe care o 
acordă noul regim de la Tri
poli formării cadrelor națio
nale în diferite sectoare aie 
economiei.

5 (Agerpres). — 
discurs în localita-

împotriva 
livrărilor 
de arme 

către R.S. A
(Agerpres) — 

” r pentru 
convocată duminică

LONDRA 5 
în cadrul pregătirilor 
adunarea c—---------
la Londra, în Trafalgar Square, 
în semn de protest împotriva 
proiectatelor livrări de arma
ment britanic Republicii Sud- 
Africane, membri ai Partidului 
laburist 
buit pe 
Britanii 
și afișe 
intenție 
tor.

într-un interviu dat agenției 
U.P.I., Harry Nicholas, secretar 
general al Partidului laburist 
a declarat „dorim să facem cu
noscute poporului britanic ne
dreptatea, foametea și mizeria 
pe care le îndură negrii din 
Africa de sud și efectele defa
vorabile pe care livrările de 
arme le-ar avea asupra relații
lor Marii Britanii cu restul ță
rilor din Commonwealth". în 
continuare, el â arătat că la
buriștii consideră că 
vînzări „ar extinde 
în Africa de sud, ar 
mite Marea Britanie 
întregii lumi și ar submina au
toritatea Națiunilor Unite",

de opoziție au distri- 
întreg teritoriul Marii 

numeroase foi volante 
care condamnă această 
a guvernului conserva-

aceste 
rasismul 
compro- 

în ochii

SANTIAGO DE CHILE 5 
(Agerpres). — Ministrul de 
interne chilian a dat publi
cității următorul comunicat 
privind alegerile prezidenția
le care au avut loc vineri 
în Chile.

Salvador Allende, candida
tul „Frontului popular", — 
1 075 616 voturi (36,3 Ia 
sută);

Jorge Alessandri, candidat 
„independent", — 1 036 278
voturi (34,9 la sută);

Radomiro Tonic, democrat- 
creștin (de guvernămînt), — 
824 849 voturi (27,8 la sută).

16,3 la sută din alegătorii 
înscriși s-au abținut de 
vot, numărul votantilor 
frîndu-se la 2 962 743.

Rezultă, așadar, că Salva
dor Allende a cîștigat votul 
popular în confruntarea cu

la 
ci-

alegerilor
ceilalți doi candidați. întru- 
cît el nu a obținut majorita
tea absolută de voturi pen
tru a fi declarat ales di
rect, (jumătate plus unu din 
voturile exprimate), Parla
mentul va trebui să desem
neze pe viitorul președinte 
al țării 'într-un interval de 
50 zile de la data alegerilor. 
După cum relevă agenția 
France Presse, dacă, Parla
mentul va respecta tradiția, 
candidatul „Frontului popu
lar", alcătuit din comuniști, 
socialiști și radicali, va tre
bui să fie succesorul actua
lului președinte, Eduardo 
Frei.

Imediat după anunțarea 
rezultatelor oficiale ale scru
tinului, în capitala tării a 
avut loc un maro miting la 
care a luat cuvîntul Salva-

din Chile
dor Allende. El a declarat 
că va respecta drepturile 
tuturor chilienilor și că va 
aplica în întregime progra
mul „Frontului popular" a- 
nunțat în timpul campaniei 
sale electorale. „Guvernul 
meu, a spus Allende refe- 
rindu-se la politica externă 

să o 
rela- 
toate 
țările 

cu națiunile li-

R P, BULGARIA. Tradițio
nala săibătoare a frumuseții 
și spoiturilor care se desfă
șoară la ștrandul Republica 
din Sofia include în progra
mul său multe spectacole de 
muzică „pop", dansuri popu
lare amuzante, jocuri și 
competiții pe apă, concursuri 
și altele.

In foto: Un aspect din 
timpul desfășurării concursu
lui de frumusețe.

pe care intenționează 
promoveze va menține 
țiile Republicii Chile cu 
tarile lumii, cu toate 
Americii și 
mitrofe". o

Allende Gossens 
în 1908 la Santia-

Salvador 
s-a născut 
go de Chile. Doctor în medi
cină. el este fondator al par
tidului socialist din Chile, 
în 1932, a fost ales deputat, 
pentru ca mai tîrziu, în 
1945 să devină senator.

„Conferință
muncitorească"

LEIPZIG 5 (Agerpres). — 
Cea de-a 31-a „Conferință mun
citorească" și-a început lucră
rile la 4 septembrie la Leipzig. 
La lucrările Conferinței parti
cipă peste 1 300 de activiști 
sindicali din R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei și Berlinul 
occidental, precum și oaspeți 
de peste hotare. Din România 
este prezentă o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicate
lor.

Inundații 
în Filipine

MANILA 5 (Agerpres). — 
Inundațiile care s-au pro
dus ca urmare a furtunilor 
tropicale ce s-au abătut asu
pra Filipinelor au provocat 
pînă în prezent moartea a 
peste 50 de persoane și ră
nirea multor altora. Nume
roase case au fost distruse, 
aproximativ 33 000 de per
soane rămînînd fără adăpost. 
Cele mai mari daune au fost 
semnalate în capitala fillpi- 
neză, Manila, și în împreju
rimile acesteia, unde nu 
s-au mai produs în decursul 
ultimilor 400 de ani inunda
ții de asemenea proporții.
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Investițiile americane în Eg- 
ropa occidentală sînt plătite 
de europenii înșiși. Afirmația 
pare puțin verosimilă și totuși 
un recent raport al Comisiei 
Pieței comune arată în mod 
clar că vest-europenii finanțea
ză, în detrimentul lor, inve
stițiile S.U.A. în bătrînul con
tinent.

„Debarcarea" capitalurilor 
S.U.A. în țările Europei de 
vest a început destul de timid, 
sub forma unor așa-zise inves
tiții „specializate". Cu timpul 
afacerile mergînd splendid, 
„participarea" americană în 
producția vest-europeană s-a 
extins treptat, cuprinzînd sec
tor după sector.

Importanța penetrației ame
ricane este în funcție, mai 
întîi, de volumul capitalurilor 
angajate. Astăzi, potrivit ace
luiași raport, investițiile Sta
telor Unite în țările Pieței 
comune depășesc cifra de 30 
miliarde dolari. In mai puțin 
de zece ani (1958-1966) ele au 
crescut cu aproape 300 la sută, 
iar în 1970 vor spori cu încă 
25 la sută. In țările comunitare 
investițiile americane ating 
proporții puțin scontate chiar 
de cercurile financiare ale

de
în

dolari pe
Belgia, 69

cap
de

S.U.A. : 76 
de locuitor 
dolari în Olanda, 52 de dolari 
în R.F. a Germaniei, 36 de do
lari in Franța și 22 de dolari 
în Italia.

Cum au pătruns ?
Calea cea mai uzitată a 

fost construirea de întreprin
deri și filiale în Europa oc
cidentală. Mai mult de 80 la 
sută din marile societăți ame
ricane și-au înființat sucur
sale în țările vest-europene. 
„Standard Oil" din New 
Jersey și-a stabilit la Londra 
o filială pentru petrol și la 
Bruxelles una pentru produse 
chimice. „Corn Products Com
pany" are acum zece filiale în 
Europa de vest. Pentru firma 
„Esso", Europa occidentală 
constituie o piață mai mare 
decît Statele Unite, piață care 
a crescut de trei ori mai re
pede decît cea americană.

Care este originea acestor 
capitaluri ?

Puține dintre ele vin direct 
din Statele Unite. Fondurile 
obținute de firmele americane 
din afara S.U.A. au crescut 
de la 20 la 46,6 la sută. Ele 
provin în cea mai mare parte 
din absorbirea așa-numitelor 
capitaluri libere chiar din Eu-

ropa occidentală. Elocvent în 
acest sens este cazul lui „Ge
neral Motors", care în ultimii 
20 de ani, n-a exportat un sin
gur dolar din S.U.A. pentru 
investițiile pe care le-a făcut 
în Europa occidentală. Cîști- 
gurile dobîndite în afara gra
nițelor S.U.A. acoperă nu nu
mai cheltuielile de instalare 
sau dezvoltare ale unor su
cursale în 
permit chiar cumpărarea u- 
nora dintre 
vest-europene.

Cota parte a filialelor ame
ricane reprezintă 29 la sută 
din producția de automobile 
a „celor șase", 20 la sută din 
industria electrotehnică, 15 la 
sută din producția de cauciuc 
sintetic, 95 la sută din produc
ția de circuite electronice, si 
80 la sută din producția de 
calculatoare electronice. Fa- 
bricînd produse noi, care a- 
desea sînt deja amortizate în 
S.U.A., societățile 
realizează în țările 
pene profituri care 
la 20-30 la sută.

Care sînt consecințele ?
Incontestabil, investițiile 

americane nu servesc vest- 
europenilor. In primul rînd,

străinătate, dar

întreprinderile

americane 
vest-euro- 
merg pînă

profiturile lor colosale nu ră- 
mîn în proprietatea cetățeni
lor țării în care se realizează. 
Unele domenii de activitate, 
ca cercetarea științifică și re
lațiile comerciale internațio
nale (în special cele cu sta
tele est-europene), devin de
pendente de interesele firme
lor americane. Pe de altă par
te, sporirea capitalurilor ame
ricane ascute concurența din
tre firmele vest-europene și 
cele ale Statelor Unite. Mul
te dintre societățile statelor 
din vestul Europei nu rezis
tă acestei lupte de concuren
ță și dau faliment, altele în
cearcă să găsească 
Iuții de contracarare, 
se explică accelerarea,
ultimii ani, a proceselor de 
concentrare și fuziune. Dar, 
în ultimă instanță, fenomene
le menționate se răsfrîng. fă
ră îndoială, asupra muncito
rilor, care pe de o parte tre
buie să suporte consecințele 
disputei dintre „uriașii" ame
ricani debarcați în Europa de 
vest și „piticii" autohtoni, iar 
pe de altă parte să-și pună 
plus-produsul la dispoziția 
unor interese străine.
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Un accident 
urmat de altul

ANKARA 5 (Agerpres). 
Ciocnirea unui autocamion 
care transporta ciment cu un 
altul încărcat cu semințe de 
floarea-soarelui pe șoseaua 
Istanbul—Edirne 3 atras la 
scurt timp un accident mult 
mai grav. Pătrunzînd în I- 
mensul nor de praf de ci
ment și semințe stîrnit de 
coliziunea autocamioanelor, 
două autobuze venind cu vi
teză din direcție opusă s-ou 
ciocnit la rîndul lor din cau
za lipsei de vizibilitate. Ac
cidentul s-a soldat cu moar
tea a 15 persoane.

Manifestații „discrete" 
la Vatican

VATICAN 5 (Agerpres). 
— Agitafiile sociale nu oco
lesc nici minusculul stat al 
Vaticanului, amplasat pe 44 
de hectare în cuprinsul Ro
mei. Vineri, grupuri de mem 
bri ai gărzii Vaticanului și 
de lucrători din imprime :i 
au manifestat — discret, dar 
provocînd lotuși Îngrijorarea 
autorităților statului — ce- 
rînd îmbunătățirea situației 
lor economice. Manifestația 
gărzilor a determinat cod- 
dlanul „II Messaggero" să 
relateze, pe un ton vădit 
ironic, că „timp de cîteva 
ore Vaticanul a trăit coșma
rul unei lovituri de stat 
militare". Surse ale cetătii 
papale au anunțai însă că 
oficialitățile consideră eve
nimentele ca fiind dintre 
cele mai serioase și impli- 
cînd „o serie de probleme 
de ordin financiar și disci
plinar".
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