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Impreună cu toate popoa
rele iubitoare de pace și li
bertate. cu întreaga omenire 
progresistă, oamenii muncii 
din țara noastră sărbătoresc 
azi împlinirea a 26 de ani de 
la marca victorie a coaliției 
antihitleriste, in 
V.R.S.S. asupra 
fasciste. Totodată, 
incidență istorică.
pentru poporul român o sem
nificație în plus : este sărbă
toarea scumpă a cuceririi in
dependenței 
mată cu 94 
Cele două 
în depărtate 
cute in 
diferite, 
port de 
istorice 
poporului nostru, spre liber
tate, independență si suvera
nitate națională.

9 Mai 1945 va rămine in 
conștiința umanității un act 
de covîrșitoare însemnătate. 
După ce tălăzuise pustiitor 
timp de 6 ani, al doilea răz
boi mondial se încheia în Eu
ropa. Agresorii fasciști, care 
abătuseră flagelul morții asu
pra civilizației umane, asu
pra ființei naționale a multor 
popoare, fuseseră zdrobiți. Se 
pusese capăt celei mai crîn- 
cene conflagrații militare din 
istorie, conflagrație la care au 
participat 61 de state, cu o 
populație de 1.7 miliarde oa
meni. adică peste trei pătrimi 
din omenire. Operațiunile mi
litare ale acestui război s-au 
desfășurat pe teritoriul a 40 
de state. însumînd o supra
față de 22 milioane kilome
tri pătrați Numărul total al 
celor mobilizați în forțele ar
mate participante la lupte a 
fost de 110 milioane de oa
meni. respectiv 40 mili-

de stat, procla- 
de ani in urmă, 
evenimente «Ieși 
in timp și potre- 

împrejurări sociale 
se află'intr-un ra- 

continuitate, ca etape 
pe același drum al

oane mai mult decît in pri
mul război mondial. Prețul 
plătit de omenire pentru a 
dobindi victoria in acest răz
boi declanșat de imperialis
mul german nazist a fost 
cumplit. El a curmat viața a 
34 milioane de oameni, adică 
mai mult decit au secerat 
toate războaiele europene din 
ultima mie de ani, luate la 
un loc. La această cifră se 
mai adaugă alte zeci de mi
lioane de răniți și mutilați. 
Al doilea război mondial a 
însemnat, totodată. uriașe 
pierderi materiale și spiri
tuale. După unele calcule, so
cotite a fi încă incomplete, 
costul total al războiului s-a 
ridicat la suma astronomică 
de 4 trilioane dolari.

Pentru salvgardarea omeni
rii s-au ridicat forțe uriașe 
de pe toate continentele. Stră
lucitele victorii ale Armatei 
Roșii, loviturile date de tru
pele aliate au dat noi puteri 
și au încurajat mișcarea de 
rezistență antifascistă din în
treaga lume, inclusiv Româ
nia.

In emoționanta cronică a 
luptelor contra fascismului și 
a victoriei asupra acestuia. 
România a înscris o pagină 
glorioasă, ea numărîndu-se 
printre țările care au contri
buit — dînd un greu tribut 
de sînge — Ia înfrîngerca ce
lui mai periculos dușman al 
României. In condițiile inter
naționale favorabile create 
de victoriile purtate de ar
mata sovietică pe front, Parti
dul Comunist Român a orga
nizat și înfăptuit insurecția 
armată din august 1914. Pia
tră de hotar in istoria pa
triei noastre, insurecția anti
fascistă condusă de partidul

comunist, a asigurat poporu
lui nostru dreptul de a fi pe 
deplin stăpîn pe soarta sa. 
i-a dat posibilitatea de a par
ticipa alături de Uniunea So
vietică la marea bătălie îm
potriva Germaniei naziste 
pină la încheierea victorioa
să a războiului în Europa.

Poporul român s-a angajat 
cu toate resursele materiale 
și umane, 
de luptă 
eliberator, 
flețită de 
de justețea cauzei pentru ca
re forțele patriotice progre
siste, in 
comunist, 
întregul 
mână a 
eroism penHi eliberarea pa
triei.

Luptele crincene purtate la 
Aiud, Tg. Mureș, dealul Sin- 
giorgiu, Apahida, Gherla, O- 
radea. Cărei și Satu Mare 
au fost încununate de elibe
rarea întregului teritoriu al 
țării de sub ocupația hitleris- 
tă. Pentru desăvârșirea elibe
rării teritoriului patriei, 
mata română a 
27 de divizii, Un corp aerian 
și două brigăzi de artilerie 
antiaeriană, totalizînd un e- 
fectiv de 265 735 de militari.

In focul luptelor purtate în 
comun de către ostașii ro
mâni și sovietici pentru nimi
cirea fascismului, s-a pecetluit 
pe veci frăția 
mâno-sovietică.

Animată de 
contribui pînă 
zdrobirea fascismului, armata 
română a continuat lupta, a- 
lături de armata sovietică, 
împotriva trupelor hitleriste 
pe teritoriul Ungariei, Ceho-
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Masa tovarașeasca

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român 
in ziua de 8 mai o 
vărășească cu prilejul 
tcnarului Partidului 
Român.

Primiți cu aclamații 
ze puternice de către partici- 
panți, sosesc conducătorii parti
dului și statului.

La masa tovărășească au luat 
parte tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, cu soția, Elena Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emi] Drăgănescu, -Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, To- 
sif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Aurel Duca, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion loniță, Carol 
Kiraly, Vasile Patilineț, Ion Stă-

ncscu, Mihai Tclescu, Iosif 
Uglar, Richard Winter, împreu
nă cu soțiile.

Au luat parte membri ai C.G. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului și ai Consiliului 
național al Frontului Unității 
Socialiste, participanți la crea
rea partidului și alți veterani 
ai mișcării muncitorești din ța
ra noastră, din toate județele 
țării, primii secretari ai comi
tetelor județene ale P.C.R., con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, frun
tași în muncă din industrie și 
agricultură, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și 
cultură, numeroși alți reprezen
tanți ai vieții politice, econo
mice și social-culturale.

Adresîndu-se • tuturor celor 
de față, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus i
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NOI VICTORII PE FRONTUL MUNCII
Forestierii perpetuează succesele

Lucrătorii forestieri din Va
lea Jiului și-au incris numele 
pe fila marelui bilanț închinat 
semicentenarului partidului cu 
un șir de rezultate valoroase 
in muncă. Colectivul U.

Exploatarea minieră Bărbă- 
teni este situată acolo unde, 
pină mai ieri, numai foșne
tul frunzelor și clipocitul ju
căuș al undelor Mierlesei în
cercau să argumenteze exis
tența vieții. Am străbătut 
drumul, de un pitoresc ine
dit, anticipînd ceea ce voi 
vedea la cea mai tinără ex
ploatarea a Văii Jiului. O an
ticipație ușor de înțeles a- 
tunci cînd tot ceea ce ne în
conjoară se naște sau s-a 
născut în condiții similare.

Eram la mina a cărei e-' 
xistență minerii nu ar fi în
cercat să o întrevadă cu ani

Ilie și Nicolae. Au părăsit 
cîmpia cu lanuri aurii ale 
Munteniei pentru a se lupta 
cu tăria rocii. Au învățat 
meseria în cea mai selectă 
școală a mineritului — aba
tajele Lupeniului, iar mai a- 
poi, s-au înrolat în armata 
acelora care au cucerit noile 
căi subterane ale Paroșeniu- 
lui. Acum iată-i șefi de bri
gadă la Bărbăteni: „Ii cu
nosc bine pe frații Guță, îmi 
spunea șeful sectorului inves
tiții, ing. Stan Iureș. Ilie a 
fost primul din țară care a 
lucrat pe o mașină EPM-1 
de încărcat in galerii, obți-

EXEMPLUL UTECISTILOR
Nu e pentru prima dată cînd aflăm despre frumoa

sele acțiuni inițiate de comitetul U.T.C. de la mina Ani- 
noasa, pentru sporirea continuă a producției de cărbune. 
Este vorba de constituirea unei brigăzi a tineretului con
dusă direct de către secretarul comitetului U.T.C., minerul 
Vasile Rusii, brigadă formată din tineri entuziaști, care 
nu-și precupețesc eforturile, iar uneori nici timpul de re
paus, dacă interesele colectivului o cer. Recent, 30 de ute- 
ciști, printre care s-au aflat, alături de secretarul lor, Vasile 
Caracioni, loan Fișter, Zoltan Kraibik, Tiberiu Nagy și alții, 
au lucrat efectiv la extragerea cărbunelui dintr-unul din 
abatajele sectorului IV.

Efortul tinerilor s-a soldat cu o producție suplimentară 
de 160 tone cărbune și, totodată, cu animarea altor zeci 
de tineri care, în fața frumosului exemplu oferit de ute- 
ciști, și-au sporit propriile strădanii la locul de muncă.

in urmă. O sclipire 
harta patriei plină 
luminați de soarele 
al socialismului, 
din pîlpiirea căreia se va 
naște flacăra puternică ce o 
pot furniza miile, milioanele 
de tone de cărbune ce vor ve-~ 
dea lumina zilei datorită 
hărniciei oamenilor acestei 
tinere unități miniere. Grație 
dirzeniei acelora care s-au 
născut, trăiesc și vor trăi o 
dată cu mina, a acelora care 
au venit aici pentru a servi 
unei cauze nobile, Bărbăte- 
niul, un nume aproape necu
noscut, tinde să se înscrie cu 
majuscule in cartea de aur a 
mineritului românesc.

Oamenii, in frunte cu co
muniștii, sînt aceia care, u- 
nindu-se, înving greutățile 
inerente oricărui început du- 
cîndu-și idealul la realizare. 
Sînt mulți aceia la Bărbă
teni care au văzut pentru pri
ma oară lucirea diamantină 
a cărbunelui proaspăt dislo
cat in alte colțuri ale țării 
sau chiar, aici, in minunata 
noastră vale, dar au venit la 
poalele falnicului Paring 
pentru a deveni pionieri ai 
unui nou drum spre bogățiile 
subterane. Sînt mineri a că
ror nume e rostit cu respect 
de toată lumea, sînt oameni 
care practică meseria cu pa
siune împărtășind-o frățește 
celor din jur. l-am intilnit 
la această mină, care in 1975 
va avea o producție de 500 
mii tone, pe frații Guță —

nind rezultate remarcabile. 
Aici i s-a încredințat o lu
crare de mare însemnătate 
pentru viitorul minei: săpa
rea și betonarea galeriei 
transversale nr. 2 de la o- 
rizontul 700. Fratele său, nu
mit șef de brigadă la înce
putul anului, a ținut să jus
tifice încrederea acordată la 
o altă lucrare importantă : 
lărgirea galeriei direcționale 
din culcușul stratului 3 a a- 
celuiași orizont. Noi îi pre
țuim în aceeași măsură. Me
ritele sînt egale. De exem
plu în ultima lună primul 
a realizat planul in propor
ție de 
lea în 
sută.

Dar
riți ca virstă și gemeni in pri
cepere au rivali serioși în 
competiția hărniciei. Este vor
ba de o altă familie ono
rată numai prin succese, 
aceea a lui Constantin și 
Gheorghe Onofrei, sau aceea 
a fraților Nicolae și Pompei 
Tomolea. Cu toții insă, for
mează nucleul unui colectiv 
destoinic.

Constantin 
35 de ani ai 
in palmares 
norabile mai 
rile bănățene, acolo unde a 
învățat pentru prima oară să 
minuiască un ciocan de aba
taj. Apoi, din dorința de a

Petroșani a depășit cu 218 000 
Iei prevederile planului produc
ției globale in cele patru luni 
trecute din acest an întrccînd 
de peste patru ori angajamen
tul asumat la acest important 
indicator. Din parchetele uni
tății au fost furnizate economi
ei naționale, in perioada scur
să, suplimentar sarcinilor, 405 
mc lemn derulaj, 378 mc lemn 
construcții rurale, 315 mc lemn 
celuloză, 17!) mc cherestea de 
fag, 67 mc lemn de mină, 37 
tone mangal. Un merit al colec
tivului de forestieri este de a- 
semenea îndeplinirea și depă
șirea cu peste 100 000 Iei a pla
nului de export.

Forestierii nu s-au oprit la 
aceste succese, ci se străduiesc 
să le perpetueze în continua
re. In urma susținutelor mă
suri organizatorice întreprinse 
de comitetul de direcție al 
U.E.L. Petroșani pentru recru
tarea și completarea forței de 
muncă, pentru cazarea munci
torilor sosiți de curînd din 
Moldova și Maramureș și asi
gurarea unor condiții cit mai 
bune de muncă și de viață 
pentru aceștia, precum și prin 
alto măsuri de pregătire a pro
ducției — s-a asigurat luarea 
unui demaraj fructuos, promi
țător de noi realizări forestiere 
pc luna mai. De altfel, primele 
rezultate sînt edificatoare ; 
zilele din perioada 1—6 
s-au realizat in parchete 
1 000 mc bușteni de fag, 
metri steri lemn de foc,
60 mc lemn de celuloză și tot 
atita cherestea rășinoase, rezul
tate ce poartă amprenta hărni
ciei colectivelor de 
din parchetele Valea 
Girbovu , Sohodol, 
Lonea și Valea Popii.

Pregăfiri penfru noi parchete
Concomitent cu întețirea 

preocupărilor pentru .ridica
rea ștachetei producției și a 
rezultatelor acesteia, conduce
rea U.E.L. Petroșani, îndru
mată de organizația de par
tid, acordă toată atenția pre
gătirii a noi parchete 
ploatare a pădurilor, 
asigurarea forței de 
în noile parchete, de 
au fost atacate lucrările la 
noua cabană forestieră Va
lea Popii, exccutîndu-se deja 
fundația clădirii și conlinuîn- 
du-se intens ridicarea 
lor. Noua cabană va 
capacitate de cazare 
30 muncitori. O altă 
— cu o capacitate de 45 lo
curi — se află în construc
ție la Stolojoaia, într-o fază 
înaintată ; s-au terminat lu
crările în roșu și se execută 
în prezent finisajele.

Rezultate se înregistrează 
și în deschiderea drumurilor 
de acces a mijloacelor de

de ex- 
Pentru 
muncă 
curînd

ziduri- 
avea e 
pentru 
cabană

transport la noile parchete. 
In ziua de 7 mai au fost 
terminate lucrările de reface
re și a fost redat circulației 
drumul forestier auto Valea 
Seacă, deteriorat de inundațiile 
din vara trecută. Drumul res
pectiv deservește parchetele 
de exploatare Arcanul unde 
există pregătită în faza de 
fasonat, scos și apropiat un 
volum de cca. 1 000 mc buș
teni de gater rășinoase. De 
asemenea, se află aici cca. 
3 100 metri steri lemn de foc 
în faza aproapiat, care va fi 
valorificat superior, prin 
mangalizare, contribuind la 
realizarea sarcinilor de plan 
la export. Alte drumuri fo
restiere se apropie de darea 
în folosință la Galbina, Pîr- 
gu. Valea de Brazi, Bîrloga, 
Roșia. Și, din tot atîtea 
locuri vor porni noi canti
tăți de masă lemnoasă spre 
combinatele de industrializa
re ale patriei noastre.

Cubilou pus
după-amiaza zilei de 4 
colectivul atelierului me
de ]a Livezeni 
întreprinderii

în 
mai 

peste 
2 000 

peste

forestieri 
de Pești. 
Polatiște,

La Leningrad a luat ființă 
un laborator al conducerii 
producției. Este vorba, de 
fapt, de crearea unui consi
liu de coordonare a activită
ților legale de introducerea sis
temelor electronice de calcul 
in conducerea producției la 
șantierele navale și la între
prinderi constructoare de ma
șini, întreprinderi ale indus
triei chimice și industriei u- 
șoare. Elaborarea sistemelor 
de conducere a întreprinde
rilor cu ajutorul tehnicii e- 
lectronice de calcul, in curs 
de realizare la Leningrad, a 
confirmat faima acestui oraș 
de principal ceiîtru științific 
sovietic in domeniul folosirii 
computerelor in producție. 
Peste 40 de întreprinderi de 
aici folosesc metode econo- 
mico-matematice de conducere, 
iar in următorii cinci ani vor 
fi date în exploatare aproa
pe 100 de sisteme automate 
de dirijare a producției. Tot-

In 
mai, 
can ic 
cerca 
trie locală Petroșani 
momente de emoție, 
justificată satisfacție 
rie. A fost pus în 
cubilou] de fontă, 
întreprinderii închinînd 
succes 
Rare a creării partidului.

Bucuria succesului a fost cu 
atît mai deplină cu cît la tur
narea primei șarje de fontă — 
cca. 2 tone — agregatele, toa-

și con du
de indus- 
au trăit 
clipe de 
și bucu- 
funcțiune 
colectivul 

acest 
măreței sărbători jubi-

odată, la Leningrad vor fi 
pregătiți pină in 1975 aproa
pe 10 000 de specialiști in 
programarea și deservirea ma
șinilor electronice de calcul. 
Necesitatea unui asemenea 
număr de cadre decurge din 
vastul program de automa
tizare a conducerii produc
ției, prevăzut in directivele 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. privind planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale sovietice in perioada 
1971—1975.

In directive se subliniază 
necesitatea aplicării pe scară 
largă a tehnicii de calcul in 
prelucrarea informațiilor și in 
procesele de conducere, pu
nerea la punct a producției 
in serie a mijloacelor tehnice 
de calcul de mare producti
vitate, a mijloacelor de trans
mitere a informațiilor. Sînt 
sarcini sirius legate de acce
lerarea

te comenzile cubiloului 
funcționat perfect. Din prima 
șuviță de fontă obținută s-au 
turnat contragreutăți pentru 
macazele de cale ferată minie
ră pe care întreprinderea le 
confecționează, în cadrul con
tractelor economice încheiate, 
pentru Centrala cărbunelui șl 
întreprinderea minieră Moldo
va Nouă. De asemenea, a fost 
turnată prima serie, de probă, 
de scărițe pentru bazine beto
nate — produs preconizat pen
tru export.

(Continuare în pag. a 3-a)

tehnico-ștunțijic calea
dezvoltării multilaterale a 
cercetărilor in domeniile cu 
cele mai mari perspective și 
reducerea termenului de a- 
plicare a rezultatelor cercetă
rilor științifice în producție. 
Și, la acest ultim punct, ne 
reîntoarcem la Leningrad, mai 
exact la „Pozitron“-ul lenin
grădean.

Ce este 
in fizică, 
economiei, 
uniune de 
că și de 
luat ființă

„Pozitron“-ul ? Nu 
ci in mecanismul 
Este vorba de o 
cercetare știinfifi- 
producție care a 
cu aproximativ

Crîm pei 
de 

frumusețe 
urbanistică

urma, ca rezultat 
al căutării unor căi noi me
nite să apropie tot mai mult 
cercetarea de producție. 
S-au obținut primele succese 
ale conlucrării oamenilor de 
știință, tehnologilor, creatori
lor de utilaje și celor ce rea
lizează direct produsele. „Po- 
zitronul- leningrădean cuprin
de astfel institute de cerce
tări, birouri de construcție, 
laboratoare tehnologice și u- 
zine.

Să luăm un exemplu re
cent, poate nu chiar cel mai 
semnificativ. Ziarele anunțau 
recent că la Leningrad a fost 
realizat un nou televizor por- 

apa- 
ccn-

„ ___, care
cîntărește numai 3,5 kilogra
me, cu 5 kilograme mai pu
țin decit un predecesor, tele
vizorul „lunost“. Procesul de 
naștere al noului aparat a 
fost accelerat de strinsa con-
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Popas vinătoresc pc dealul Voievodul Foto < I. CIUR

MIGRAREA
CONTINENTELOR

In urma unor studii amănun
țite asupra constelațiilor, astro
nomul sovietic N N Pavlov de 
la Observatorul-- astronomic 
Pulkovo a ajuns la aceeași con 
cluiic cu savantul Wcgcncr in 
privința migrării continentelor. 
I I a pornit de la laptul că sta 
biliren orei exaite se realizea 
ză prin calcularea mișcării «Ie 
rotație a Pămînlului in jurul 
avei sale : comparînd ora exactă 
stabilită la observatoarele as
tronomice de pe ciob el a con
statat anumite erori. Conlrun- 
tind mai departe erorile tie la 
observatoarele astronomice din 
cele două Americi, Asia, Europa, 
cercetătorul sovietic a observat 
un lucru straniu: din ianuarie 
și pină in mai i960 toate aceste 
stații s-au mutat mai spre vest. 
Dacă mișcarea de rotație s-ar

fi accelerat, deplasarea ar fi 
fost normală, insă ar fi trebuit 
să aibă aceeași distanță : or, ta
bloul este contrar : stațiile din 
I’.R.S.S s-au deplasat cu 1,2 m, 
cele din Europa «le vest cu 2.4 
m. din America de Nord cu 
9.5 m. «lin Africa cu 5,6 m, iar 
cele din Chile cu 16,4. Se afir
mă că nu s-ar fi ajuns la con
cluzia migrării continentelor 
«Iacă, in luna mai I960, in Chile 
n i ar fi avut loc un cutremur 
catastrofal ; deplasarea conti
nentului s-a petrecut doar in 
două luni — februarie și mar
tie — in aprilie ca s-a oprit, 
insă tensiunea, care a continu
at să se acumuleze, a izbucnit 
violent. Dacă se cunoștea dina
inte acest calcul, poate catas
trofa putea fi preîntâmpinată, 
conchide astronomul sovietic.

Tinere candidate la titlul de Miss Portugalia — 1971. in parcul Miraflores de lingă Lisabona

Pentru iubitorii muzicii

T 0 N
Text 1 ION PREDA Muzica : ȘTEFAN RADUȚ

Ce frumos e răsăritul
Soarelui in zori 
Evantaiul lui de raze 
llăspîndind culori.
Cind in zare se oprește
Ne salută ștrengărește
II luăm cu noi acum
Și la drum !

REFREN:
Tinerețe de student
Alai frumoasă ca-n povești 
Primul meu vis împlinit 
Braț Ia braț I-ani cucerit 
La la ia la la...

Miinc no așteaptă vesel
Cerul e senin
Alte vise ne așteaptă
Să le împlinim
Pcntru-al nostru FAURAR 
l‘n pahar cu murfatlar 
Să ciocnim cu toți acum 
Și la drum !

Haina ideală — 
din aluminiu

Un reputat fizician atomist 
prcfcsnul Ai .kerne Sucupjra. 
propune o formulă vestimenta
ră inedită destinală să im- 
bîînzească căldura suferită «|c 
brazilieni, mai ales în așa-nu- 
mitul ..sezon cald". Haina idea 
lă după părerea savantului, ar 
fi o țesătură din fibre de alu
miniu care ar reflecta razele 
solare. Rină cînd vor exista 
condiții de aplicare a acestei 
formule el recomandă ceva 
mai simplu și accesibil și a- 
nnmc ca brazilienii să-i imite 
pe beduinii din deșertul 
Sahara.

Muzica: ȘTEFAN RÂWȚ 4 
5ol:f-
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Omul ce l-am intilnit
l.a ospăț cu caterinci,
După ce s-a cherchelit .
S-a uitat și la opinci 

(Și, deși avea doar două,
El spunea că are... cinci!

IOmul ce l-am intilnit
La ospățul cu pricina, I

. Se spunea că-i înstărit 
I Și trăiește cu vecina. 
IDar de ce purta opinci

Nu știusem, bată-l vina!

IOmul ce s-a ospătat
Cu t in. țuică și cu vodcă 

j Mi-a spus, clar și apăsat... I 
I — Cisme ca să văd nu pot, că I 
I Am pe oameni și pe sat I
| Și pe cisme mare pol că ! |
■ Fiindcă-așa e bine ca 
I Omul portul să și-l fie 
IPină și dumineca

Numai in opinci să fie,

INu păgin să fie ca
Aia din gospodărie!

Care umblă-n cisme moi

IEi, ce-au fost argați la mine ! I
Dă-i la dracu ! doar nu m-oi I 

ILua eu după ei, vecine ! I
...Insă mie, și de sus [

IOmul ce-a băut cu mine .
Adevărul mi l-a spus:
— Vreau s-arăt la orișicine ( 

I Cum că eu ce-am fost bogat | 
I Deși-o duc, nu o duc bine ! ' 
| Deci se vede adevărul :

ILupu-și schimbă numai... ■ 
părul! I

Ion PALTIN

Un suris în plină primăvară

Transport 
„non-poluanf“

Primele camionete cu pro
pulsie electrică furnizată de 
acumulatori au început de 
curînd să circule pe străzile 
orașului Munchen. Mai mulți 
giganți ai industriei vest—ger
mane s-au asociat pentru a 
pune la punct transportul ar
ban „non-poluant".

------*-------

O glumă
O firmă

Dallas va
din orașul american 

pune în vînzare pri
mele aparate care au darul 
să împartă lumii din jur anec
dote. Pentru zece cenți, ori
cine poate asculta una din cele
230 de glume înregistrate pe 
landă magnetică.

r ~------------------------a... suma destinată Premiului Nobel pe 1971 va spori, in 
; urma creșterii veniturilor anuale ale fundației Nobel, de la 

400 000 coroane la 450 000. Premiile din anul acesta vor fi 
conferite in lunile octombrie sau noiembrie.

j ... în colecția .Oameni și fapte din secolul al XX-lca”
vor fi imprimate în curînd 12 discuri cuprinzînd 150 dis
cursuri, alocuțiuni și conferințe de presă pronunțate de ge
neralul de Gaulle în perioada iunie 1940 — aprilie 1969.

... primindu-i pe cci 60 de tineri muzicieni ..pop” veniți 
din diverse țări pentru a da Ia Roma un concert patronat 

; de comisia pontificală pentru turism, papa Paul al Vl-lea 
ar fi declarat : „Ca să spun drept, noi nu sintem incă în 
măsură să apreciem modalitățile voastre de expresie artis
tică și nici să evaluăm formele estetice care sintetizează 
personalitatea voastră. Dar reținem cîteva valori : sponta
neitatea. sinceritatea, necesitatea de a fi voi înșivă".

... în încercarea de? J împiedica o depoziție compromi
țătoare în timpul procesului intentat lui Charles Manson, 
patru membri ai ..familiei11 sale de hippies l-au obligat pe 
martorul respectiv să ingurgiteze o doză mortală de L.S.D. 
Pentru această faptă, cei patru au fost condamnați la 90 zile 
de închisoare.

...firma americană , Boeing' și societatea franceză „A- 
vions Marcel Dassault” intenționează să pună la punct un 
acord preliminar pentru construirea sub licența Statelor V- 

St spune că...
■/////////z////zz/z///z///////////z//////z/////////////////////z///////z///////  

nite a unui aparat .Mirage F-l“, versiune modificată a 
aparatelor de același tip franceze, cuprinzînd piese și sis
teme de ghidaj american.

...judecătorul american Charles Older, confirinind sen
tința de condamnare la moarte pronunțată de jurați la 23 
martie in procesul Manson, declara i „pedeapsa cu moar
tea nu este numai apropiată, ci și obligatorie în circum
stanțele respectivei afaceri".

...Curtea Supremă a Statelor Unite a examinai dosarul 
lui Cassius Clay, condamnat în iunie 1967 la 5 ani închi
soare și plata unei amenzi de 10 000 dolari „pentru nesu
punere" și eliberat apoi provizoriu. Se așteaptă ca verdic
tul Curții să fie cunoscut înainte «le sfîrșitul lunii iunie.

...președintele Franței, Georges Pompidou, ar fi încu- 
! viințat planul pi-czent.il de Jacques Duhamel, ministrul în

sărcinat cu problemele culturale, privitor la salvarea mo
numentelor arhitectonice aflate în pericol de degradare. 
(S-a calculat că, în următorii zece ani, cîteva mii de mo
numente se vor ruina dacă nu se vor lua măsuri urgente). 
Urmează ca semnalul operațiunii propriu-zise să fie dat de 
către ministrul finanțelor. Giscard d’Estaing.

...fostul prim-ministru britanic, Harold MacMillan, a 
publicat recent al patrulea volum al memoriilor sale, in
titulat „Riding the storm", tratând perioada 1956—1959. A- 
mintirile lui MacMillan — observă comentatorii — trec sub 
tăcere rolul pe care acesta l-a jucat in cadrul cabinetului 
lordului Avon in zilele crizei de la Suez; fostul prim-mi
nistru se oprește în schimb pe larg asupra evocării unor 
personalități politice importante ale vremii, ca Eisenhower 
și «le Gaulle.

...în fiecare an, autoritățile americane sînt puse în si
tuația să ancheteze cîteva sute de amenințări cu moartea 
pe care le primește senatorul Edward Kennedy. Toate că
lătoriile și aparițiile sale publice sînt însoțite de măsuri 
de securitate mai riguroase decît ale oricărei alte persona
lități politice americane.
\__ __________________________________/

Competiție ceai=cafea
In R.F.G., băutura care își 

menține in mod categoric pri
mul loc pe lista preferințelor 
este cafeaua. Cu sau fără 
lapte, cu sau fără zahăr, ca
feaua este băută la orice oră 
din zi făcînd ca ceaiul să se 
mulțumească cu locul al doilea. 
Firmele specializate în corner-

țul cu ceai, care în cursul anu
lui curent au fixat cheltuielile 
«Ie publicitate la suma de opt 
milioane mărci. nu-și pierd 
însă curajul. Nu fără mindrie, 
ele subliniază că. in ultimii 17 
ani. consumul anual de ceai 
pe locuitor a crescut «Ie la 90 
la 155 grame.

Pericol, termite !
Actuala invazie de termite 

din Italia suscită o mare în
grijorare in rîndul bibliotecarilor. 
La precedenta invazie. acum 
30 de ani termitele au distrus

numeroase mânuși rise din bi
blioteca Vaticanului. In pre
zent. numai în centrul Romei 
au fost observate 30 de colo
nii active de termite.

Sub titlul senzațional „Ul
cer stomacal prin muzică 
beat?", cîteva cotidiene din 
R.F.G. au publicat de curînd 
un referat asupra experien
țelor făcute de profesorul B. 
Deniling, la clinica medicală 
a Universității Erlangen. Ci
titorii au fost insă dezamă
giți, deoarece corelația din
tre respectivul gen de muzi
că și funcțiile stomacului 
— presupusă de omul de 
știință — nu a putut fi do
vedită. Senzaționalul promis 
de titlu nu s-a produs. Pen
ii u a descoperi dacă stoma
cul reacționează diferențiat

la anumite genuri de muzică, 
profesorul Demling a extras 
unej serii de persoane testa-

macului nu diferă prea mult, 
independent de genul muzi
cii. Stomacul — altminteri

ULCERUL
$1 MUZICA BEAT

te suc gastric, în timp ce res
pectivii ascultau muzică cla
sică (Beethoven, Mozart) și 
muzică beat. Cu acest prilej 
s-a constatat că secreția sto-

alit de sensibil la excitații 
psihice — a rămas aproape 
pasiv. In schimb a fost de
monstrat un alt amănunt cu
noscut de altfel de mai mult

Prea puțini oameni sînt 
dispuși să creadă că o in- 
terveniie chirurgicală poate 
ajuta reumaticilor. Și, totuși, 
clinica de specialitate de pe 
lingă Universitatea dhi .'.faini 
(R.F.G.) a devenit un centru 
in tare se experimentează 
astfel de intervenții. In vi
itor. ta h construită o 'li- 
nică specială, probabil in zo
na renumitelor stațiuni bal
neare tie reumatologie Wies
baden si Bad Krcuznach. Me
dicii consideră că in noxia 
clinică ar putea fi combi
nate metodele tradiționale de 
tratament cu cea chirurgica
lă. Intervenția chirurgicală 
constă in îndepărtarea mu
coasei interne a încheieturi
lor bolnave, ajungindu-se 
astfel la o Oprire a proce
sului de dejormqfie. Practi
ca de la clinica din Mainz 
a dovedit că această măsu
ră, chiar dacă este aplicată

--- ♦----

O PUBLICITATE... 
PRIN GREȘELI

Redacția unui ziar din Fin
landa lăsa intenționat să-i sca
pe in fiecare număr cîteva 
greșeli de ortografie. Iată și 
explicația oferită de respecti
vul ziar: „Există cititori că
rora le provoacă o enormă plă
cere descoperirea greșelilor de 
ortografie din publicațiile de 
presă. Pe cei care sint amatori 
de asemenea plăceri îi sfătuim 
să cumpere publicația noas
tră !’ --- >---

Insula își schimbă 
adresa

Specialiștii occanolografi de 
la Universitatea americană Co
lumbia au stabilit că insula 
Tristanda—Cunha, situată in 
sudul Oceanului Atlantic, s-a 
deplasat cu o milă mai spre 
sud și cu 4 mile mai spre vest 
față «le locul indicat pină acum 
de hărțile geografice. Desco
perirea a fost făcută cu aju
torul sistemului de navigație 
în legătură cu sateliții artifi
ciali ai Pămintului.

--- ♦----

CAMPIONUL 
ȘI 

DOCTORII
Un tinăr din Utrecht, Roland 

de Moor, a încercat să stabi
lească un nou record mondial 
la categoria... mîncători de pe
re cu sîmburj cu tot. In final, 
el a trebuit să se mulțumeas
că doar cu titlul de campion 
european, cu 38 de pere și ju
mătate mîncate în zece minu
te. După „campionat' medicii 
au stat toată noaptea la căpă
tâiul campionului ratat.

I
| Poliția din Paraguay cău- 

Ita zadarnic urmele unei re
țele de falsificatori care in-

Ivadaseră piața cu monede 
false. In cele din urmă a

I ARTA -I 
| copie 

j a realității
| descoperit cu uimire că fal- . 

I șurile se execută in mod |
public, pe scena unui teatru 

I din capitală in timpul pre- 
1 zentării piesei .Arestatul". 
| „Pentru ca scena să aibă e- 
Ifect trebuia să imprimăm

ceva cu adevărat !" — a
I ținut să explice regizorul, cu 
• un aer foarte firesc, poli- . 
I țiștilor. J

unei singure articulații, exer
cită o influență favorabilă 
și asupra celorlalte încheie
turi atinse de boală. In ma
joritatea cazurilor, operațiile 
executate pină acum la Mainz 
au dus la o ameliorare, u- 
neori la o vindecare com
pletă. Chirurgia modernă a 
găsit soluția articulațiilor ar
tificiale pentru cazul in care 
deformația — datorată mai 
ales intîrzierii aplicării trata
mentului — era atit de îna
intată incit indepărtarea mu
coasei devenea inutilă. Nu
mai in cursul anului trecut 
au lost implantate la Mainz 
SO de articulații artificiale la 
degete. Prin articulații -noi" 
la șolduri sau genunchi, alți 
pacienți și-au recăpătat capa
citatea de mișcare, scăpind 
complet de dureri Chirurgii 
socotesc că asemenea inter
venții nu mai prezintă la ora 
actuală un risc deosebit.

timp și anume că stomacul 
este deosebit de sensibil la 
intensitatea muzicii, respectiv 
a sunetelor. Cînd acestea de 
pășesc 90 foni, se constată 
o mai proastă circulație a 
sîngelui prin mucoasa stoma
cului și, implicit, o scădere 
a secreției de suc gastric. 
Teoretic ar fi. deci, posibil 
ca. muzica beat. cunoscută 
ca fiind zgomotoasă, ca și 
muzica de fanfară de altfel, 
să favorizeze apariția ulce
rului. Dovadă caro, însă, de
ocamdată, nu a putut -fi fă
cută.
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încă o repetiție nu strică...
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în funcțiune
la

In crînccna 
dușmanul, mili- 

romftni au manifestat 
eroism de masă carc-și a- 

în înțclegcren 
i pentru 

hotărirca lor 
a-și

slovacid și Austriei pînă 
victoria finală.
încleștare cu 
larii

vea izvorul i 
justeței cauzei pentru care
luptau, in hotărirca lor ne
strămutată de a-și elibera
patria le a contribui la în- 
frîngercn Germanici naziste.

Pentru minerii Văii Jiului, 
pentru toată populația muni
cipiului aducerea aminte o 
glorioaselor momente ale lup
tei antifasciste este un prilej 
de justificată mîndrie.

In condițiile celei mai crîn- 
cene terori din partea poli
tici si jandarmeriei. inlcgrîn- 
du-se luptei celor mai înain
tate forțe ale poporului român.

minerii s-au opus cu îndir- 
jire mașinii de război hitle- 
riste. organizînd numeroase 
acțiuni de împotrivire, nete 
de sabotaj și greve. După în
toarcerea armelor împotriva 
Germanici fasciste, împreună 
cu întregul popor, minerii 
Văii Jiului ou răspuns cu în
flăcărare chemării partidului 
pentru sporirea producției dc 
război, pentru creșterea ex
tracției de cărbune 
necesar susținerii 
militare, refacerii 
naționale

Glorioasele fapte de eroism 
ale armatei române în lupta 
pentru zdrobirea Germanici 
fasciste, faptele de eroism ale 
minorilor pentru sprijinirea 
războiului constituie străluci
te exemple de dăruire și per

severență și pentru luptăto
rii gărzilor patriotice din Va
lea Jiului. Oameni dc vîrstă 
și ocupații diferite, membrii 
gărzilor patriotice, după o- 
rele dc muncă în mine, u- 
7inc și șantiere, răspund che
mării partidului dăruindu-se 
neobosiți însușirii 
unirii armelor, își 
nc02ă permanent 
lor militară

Aniversarea zilei
7.iua victoriei prilejuiește po
porului nostru reafirmarea 
voinței sale neclintite dc a 
nu precupeți nimic pentru 
a-și apăra cuceririle revolu
ționare. pentru a trăi în pace 
și bună înțelegere cu toate 
popoarele, dc a face totul 
pentru triumful colaborării 
intre popoare și păcii i

realiza cit mai mult s-a înro
lat in detașamentul imens al 
făuritorilor hidrocentralei de 
pe Argeș, unde se a jir mă la 
săparea galeriei de fugă. Ur
mează Puroșeniul fi mai apoi

lor drumuri In adlncurf. As
tăzi acești „veterani* ai mi
nei sini printre primii la sec
torul de producție, depășind 
mereu planul cu 5—6 la sută.

Cu 14 ani in urmă, un tî- 
nâr pășea timid in incinta 
celei mai mari exploatări mi-

mai ascunse taine. Și alunei 
cînd nu cunoscut totul, pașii 
i-afi purtat înspre Bărbăteni, 
acolo unde retrăiesc anii fe
riciți ai pionieratului. Pentru 
că așa poate fi numita pe
rioada căutărilor, a încercă
rilor, a r< ~c,h-ărilor îndrăzne-

Cubilou

artei mî- 
perfccțio- 
prcgătirca

Bărbăteniul. Fratele său, < u 
aproape zece ani mai tinăr, 
l-a urmat îndeaproape. La 
vîrsta de optsprezece primă
veri. Ghcorghc Onofrei iși 
însoțește fratele in marea bă
tălie cu mun(ii pe valea Ar
geșului. De atunci cei doi 
frați au rămas nedespărțifi. 
„Sînt oameni destoinici, cu 
un desăvirșit spirit de con
ducere a brigăzilor, afirma 
ing. Stan Iureș. Ei iși iubesc 
ortacii și sînt. la rîndul lor 
îndrăgiți și stimați. Mai iu
tii se ocupau de croirea noi

niere din (ară, aceea de la 
I.upcni Tinărul, pe chipul 
căruia se citea dorința arză
toare de a se afirma la da- 

pe nume Nicolae To- 
a învățat uimitor de 

nobila artă a mineri- 
Apoi l-a adus aici și 

în
tineri 
(inu- 
pășit 

Clipă

torie, 
molea. 
rapid 
lului 
pe fratele său, Pompei, 
cet dar sigur, cei doi 
de prin încintătoarele 
turi ale Ludușului au 
pe drumul afirmării 
de clipă, mineritul ceda fn 
fața noilor săi slujitori cele

le, anii care vor asigura vi
itorul luminos unci mine mo
derne, dotute cu echipamen
tul cel mai select. Deocam
dată roca dură este învinsă 
cu armele clasice — cioca
nul de abataj și materialul 
exploziv, dublate de puterea 
de muncă a minerilor. Dar 
de miine produsul inteligen
tei umane va ajuta celor din 
adincurile minei Bărbăteni la 
realizarea idealului lor, acela 
de a înscrie mina in circuitul 
marilor unități miniere.

Odată cu deschiderea secției 
cubilou — turnătorie în cadrul 
atelierului mecanic de Ia Lîvc- 
zeni, se deschid noi perspecti
ve pentru diversificarea produc
ției întreprinderii, se creează 
un nou Ioc de muncă ocntrv 
muncitori din municipiu cu 
calificare de turnător dornici 
să-și profeseze meseria în in
dustria locală, iar pentru wni- 
tățile economice din Valea Ji
ului posibilități de a-și execu
ta, pe plan loca), diferite pie
se turnate din fontă, Condu
cerea I.I.L Petroșani și-a pro
pus, prin planul tehnic, ca în
treprinderea să realizeze, fn 
1071 un spor la producție de 
cea un milion de lei pe se-' 
ma secției cubilou.

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de diminea
ță

9.00 Matineu duminical pen
tru copii.
..Adrcsanții necunoscuți* 

comedie de Remus 
Nastu

10,00 Viața satului
11.30 »n reluare, la cererea 

telespectatorilor. 
Recital Anna Moffo.

12,00 De strajă patriei.
13,00 Emisiune în ’imba ma

ghiară.
15.00 Slava partidului. 

Concert festiv dedicat 
semicentenarului P.C.K- 
dai de coruri evidenți
ate m prima etapă u 
concursului coral inter- 
județean „Cintare patri
ei*.

16,00 Program sportiv jn cin
stea aniversării semi
centenarului P.C.R. in 
cuprins : sosirea ștalctei 
festive, atletism, gim
nastică >i meciul de lut- 
ba» Steaua — Dinamo 
Transmisiune directa de 
București.
la Stadionul Republicii.

18,50 Simionij pragheză — 
documentar poetic des
pre frumusețile orașului 
de pe malurile Vltavei 
în acordurile cunoscu
tei simfonii mozartiene. 
Jirj Truca — in lumea 
personajelor sale.

19,20 1 tlO] de seri — emisi
une pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film

rașul 
ward 
Jean
pe țară

21,35 Grainopnun program 
muzical realizat de Te
leviziunea Cehoslovacă.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Box ; Finalele campio

natelor naționale indi
viduale.
înregistrare de la Pa
tinoarul .23 August*

1O ani de la moarte

Cunoșteo 
citea pe

artistic: „Tot o- 
vorbește* cu Ed- 
G Robinsou ți 
Arthur. Premieră

LUCIAN BLAGA

VULCAN
ANUNȚA

consumatorii de butelii de aragaz că, începînd

INCENDIILOR

c

•WiaieM
DE

de

ANUNȚA Sarcini de stringentă actualitate
să

concursul pentru ocu

parea unui post de

maistru miner
VULCAN,

de măsuriprevăzute

Ce trebuie reținut
alarmării

SE INTERZICE

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
in H.C.M. 914/1968 și instrucțiunile în vigoare.

* I •

MAIȘTRI, ȘEFI 
PARCHETE Șl PUNCT! 

DE Li CRU, 
AVEȚI IN VEDERE'.

CONCURSUL VA AVEA LOC IN ZIUA DE 15 MAI 
1971, ORA 8, LA SEDIUL EXPLOATĂRII DIN 
STR. CRIVIDIA NIÎ. 52.

acționați perseverent

cerere laConcurenții din alte localități vor depune 
exploatare pînă în ziua de 14 mai 1971.

pi

O geneioosă și aiscreto a' 
ulobiogrofie o lui Lucian Bloga 
o aflăm in Hronicul și cintecul 
virslelor, povestire adevărată și 
cald poem al copilăriei, adoles
cenței și 
primii 25 
elului. 
loncrăm, 
cel de-al 
tulul Isidor Blaga. Tatăl 
vederi largi atit in domeniul ra
țiunii (ero un liber cugetător).

tinereții, ce cuprinde 
de ani din viața po

ut la 9 moi 1895 in 
din județul Albo, era 
noulea copil ol preo- 

avea

cil și in cel practic, 
literaturo universală.
Kanl și Schopenhauer. O ciu
dățenie, care n-a scăpat celor 
dornici de speculații, o fost o- 
ceea că preotul n-a vorbit pînă 
la patru ani. A crescut in me
diul rural, unde realitatea se 
întilnește cu lumea eresurilor 
și o himerelor, prilej de uimire 
perpetuă pentru cei sensibili. A 
învățat la școala germană din 
Sebeș, o trecut de Io misticism Io 
rationalism devenind un cititor 
fervent al filosofîei. A debutat 
în 1910 în Românul din Arad, 
cu poezia Noapte. Autobiogra
fia se încheie în 1921 cînd Lu
cian Blnqo este considerot (de 
Sexlil Puscariu si Nicolae lorga) 
poel ol vremurilor noi. In Hro 
nicul... este surprinzătoare ou- 
fenlicitaleo relatării și poezia 
ce se deoaiă asemeneo mires
melor florale înlr-o noapte de 
vară. El este și un document 
holâiîlor în înțelegerea forma
rii spirituale o poetului și fi
losofului.

Personalitatea lui Lucian Blagu 
este de o complexitole fasci
nantă : a creat un sistem rotund 
;i articulat de filosofie (Trilogia 
cunoașterii, Trilogia culturii, m- 
logia valorilor), ne-a lăsat o ar
borescentă poezie, de o armo
nie desăvîrșită, străbătută de 
un tio de mister (Poemele lu
minii - 1919, In marea trecere 
- 1924, Lauda somnului - 1929, 
Lo curțile dorului, Mirabila să- 
mintă - 1962 etc), a fost un 
dramaturg orginal, un traducâloi 
de geniu („Faust" de Goethe 
in 1955 și antologia „Din lirico 
universolă"), profesor care o 
lăsat o imagine neștearsă în me- 
merio celor care l-ou cunoscut. 
Căutind specificului culturii ro
mânești. temeiuri adinei și expre
sii cu vo’oare universală, Blogo 
o lăcut operă de pionierat în 
domeniul filosofiei culturii. Prin- 
tr-o nobilă strădanie, el a con;

cepul o lilosuiie o sulului hind 
pfeocupol să delimiteze princi
piile unificatoare prezente în 
oricare manifestare umană.

Lucian Blaga râmîne in con
știința poporului nostru ca poet 
ce-și are locul lingă tminescu, 
Tudor Arghezi, Ion Ba-bu. Cu o 
mare sensibilitate și o neobiș
nuită putere imaginolivo el o 
izbutit ca nimeni altul să dea 
glas prin lirico sa unei neliniști 
chinuitoare o spiritului In fața 
misterelor insondabile ale firii. 
Pare paradoxal, au pentru ce- 
care o scris Poemele luminii, 
lumina era simbolul unei reali
tăți inlerioaie ce nu limpezeș
te laino lumii, ci o spo eșîe țEu 
nu strivesc corola de m-nuni o 
lumii/ și nu ucid/ cu mintea tai
nele...). Numai necunooștereo 
spec iilății poeziei și ignorarea 
cunoașterii poetice i-a (acut pe 
detractorii lui să-l elicheze og- 
nost; Credința lui Bloga, în
temeiată filosofic, este că esen
țele nu se revelă niciodată in 

-aparențele sens.uue, ele se as
cund sub^uh val cfe" nepătruns". 
Văzul fe un simț limitativ, el nu 
descoperă decît latura externă, 
fenomenală. De aici încrederea 
lui in auz, tăcerea exprimind o 
profunzime o auditivului (cum se 
vede, de pildă, in „Gorunul"). 
Așa se explică și leit - motivul 
tăcerii și ol muțeniei poetulu'. 
Poezia lui Lucian Blaga este 
o proiecție fantastică o unui eu 
magic cotropit de vis și năpădit 
de miracole, ceea ce formează 
și trăsătura expresionistă a liri
cii lui atit de particulare în lite
ratura română :

„Dat mi-aduc aminte de vre
mea cînd nu eram,/ ca de o 
copilărie depărtată,/ și-mi par 
asa de rău că n-am rămas/ i 
țara fără nume".

E o suferință, un imens regret 
și nostalgie după ne-naștere și 
copilărie, văzută co o vîrstă de 
aur. O notă nouă in lirica sa 
dominată de „tristețea metafi
zică" o aduce volumul Mirabi- 
la sămînțâ (1962) prin ingenui
tatea uimirii in fața vitalității 
materiei, omul e restabilit in 
drepturile lui, cosmicul nu moi 
e strivitor, natura e umană și 
umanizată.

In dramoturgie, prin misterul 
„Zamolxe" și dramele „Meșterul 
Manole", „Cruciada copiilor", 
„Tulburarea apelor", „Anton 
Pann" si altele, Blaga păstrează 
ideea fundamentală din poezie: 
omul in reloția cu el însuși, cu 
societateo, cu divinitatea. Dra
ma omului este că el trăiește și 
creează spre o revela un mister 
de la care e refuzat. Prin aces
te piese care formează un tea
tru de idei, ibsenian, dar șl 
pline de o poezie densă, cu 
tente expresioniste de sorginte 
fo' lorică, Bloga a creat un 
teatru modern ce poate fi apro
piat de E. O’ Neill. P. Claudel, 
Fr. Wedekind și alții.

Sînt 10 ani de cind Lucian 
Blaga și-a încheiat cintecul ce 
pentru el era limbajul propriu 
ol spiritului, opt să înscrie In 
mit și legendă întîmplătorul : 
„sporim nesfirșirea c-un cintec, 
c-o taină".

T. SPÂTARU

Termocentrala Paroșem. In atelierul mecanic, strungarul 
Gavrilă Roman. Foto i N. GHENA

if
I

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal al exploatării, între orele 7—

cu data de 11 mai 1971. comenzile pentru 
schimbarea la domiciliu a buteliilor de aragaz
se fac la telefonul 1526, numărul de la STAȚIA 
PECO din Piața Victoriei Petroșani.

REȚINEȚI : 1526.

In toate sectoarele de exploatare a lemnului
SINT CREATE CONDIȚII PENTRU EVITAREA

Dușmanul cel mai de temut 
al pădurii este, după cum se 
știe, focul. De aceea trebuie să 
manifestăm permanent o grijă 
deosebită față de acesta, mai 
ales cînd îl folosim în preajma 
materialelor combustibile ca 
frunze, iarbă uscată, lemne etc 
care prin ardere se pot întinde 
spre arborii din pădure. Pentru 
combaterea surprizelor de a- 
ceastă natură Unitatea de ex
ploatare a lemnului Petroșani 
a luat din vreme o seamă de 
măsuri. Putem spune că pro
paganda de prevenire a incen-

Pentru a se întîmpina orice 
început de Incendiu în parche
tele forestiere, și în celelalte 
puncte de lucru, s-au stabilit 
sarcini precise cu responsabili
tăți și termene de rezolvare. La 
utilaje și agregate se vor elabo
ra instrucțiuni proprii asupra 
modului de exploatare și se va 
urmări modul cum acestea sînt 
respectate. Membrii din comi
sia tehnică vor verifica amă
nunțit cel puțin o dată pe tri
mestru toate încăperile și între
gul teritoriu de care răspund 
notînd neregulile constatate, lu- 
înd în același timp măsuri de 
remediere a lor pe Ioc. Mem
brii comisiei tehnice de preve
nire a incendiilor vor mai ur
mări ca toate termenele- pre
scrise în planurile

' PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
(Mexic *70 (10 — 12 mai); Re
publica ■■ Strada lăturalnică (10 
— 12 mai) ; LONEA - Mine
rul : 24-25 nu se înapoiază 
(10—12 mai); VULCAN: Triplă 
verificare (10—12 mai); BAR- 
rATENI : Studiu despre temei 
(11—12 mai); LUPEN1 — Cultu
ral : Un italian în America (8 
—12 mai).

©■ Neorganizarea 
în caz de incendiu în organiza
țiile economice, întreprinderi, 
instituții, organizații cooperatis
te și localități ; nerespcctarea 
exercițiilor de alarmare și stin
gere în cadrul planului stabilit 
se sancționează cu amendă de 
la 300 la 800 lei.

€ Neadăpostirea, neîntreține- 
rea în stare de funcționare sau 
blocarea în așa fel îneît să nu 
poată fi folosite în caz de in
cendiu a instalațiilor, mașinilor, 
utilajelor și materialelor de 
prevenire și stingere a incen
diilor ori exploatarea acestora 
în alte scopuri decît cele pen
tru care sînt destinate se sanc
ționează cu amendă de la 800 
la 1 500 lei.

0- Neexecutarea sau neîntre- 
ținerea în bună stare potrivit 
normelor în vigoare a bazinelor,

Mica publicitate
Niță Horea, lucrător la 

T.G.M.M, declar nul carne
tul de calificare in meseria 
de fierar betonist. fiind de
teriorat

VIN'D Skoda
Moseeva 2 (lîngă cinematogra
ful Minerul) Lonea.

cliilor ocupă un loc de scamă 
în activitatea noastră. Printre 
acțiunile inițiate pe această li
nie merită a fi menționate a- 
fișele și textele difuzate în sec
toarele forestiere. Pentru ca toți 
salariații să cunoască normele 
de prevenire a incendiilor, s-au 
inițiat concursuri „Cine știe 
cîștigă" cu întrebări din hotă- 
rîrile și instrucțiunile p.c.i. ale 
M.A.I. și Ministerului industriei 
lemnului. Periodic, și ori de 
cite ori este nevoie, se orga
nizează instructaje pe categorii 

meserii.

La toate punctele de lucru 
sînt amenajate locuri pentru 
fumat. Pichetele de incendii au 
fost dotate cu materiale nece
sare de intervenție care sînt 
în bună stare de funcționare 
pentru a putea fi folosite atunci 
cînd este necesar. Majoritatea 
salariaților noștri știu să mînu- 
jascâ și totodată răspund de 
buna funcționare a lor. Cabane
le și mijloacele mecanizate au 
fost revizuite pentru ca nici de 
la acestea să nu se producă 
vreun incendiu Demn de rele
vat este că toți membrii din

comisia tehnică p.c.î. din ca
drul unității sînt animați da 
dorința de a face tot ce esta 
posibil pentru evitarea oricărui 
incendiu. Tot ceea ce am între
prins pînă acum ne îndreptă
țește să spunem că avem creata 
ample condiții pentru a apăra 
avutul obștesc de furia focului.

se respecte întocmai, ncad- 
mițînd nici o derogare. Tot lor 
le revine sarcina de a organi
za controale asupra modului 
cum se îndeplinesc măsurile de 
prevenire și stingere a incen
diilor, de a acorda sprijin pentru 
pregătirea formațiilor civile de 
pază contra incendiilor, prin 
organizarea și urmărirea activi
tății acestora. In concluzie, 
membrii comisiei tehnice p.c.i. 
sînt în măsură și au calitatea 
de a lua măsuri și de a im
pune tuturor salariaților să res
pecte normele și prevederile în 
vigoare pe linia prevenirii. A- 
firmația de mai sus se bazează 
pe faptul că membrilor din 
comisia coordonatoare la revi
ne prin lege sarcina de a orga
niza controale asupra aplicării

rampelor de alimentare, hidran- 
ților ori surselor de apă pen
tru stingerea incendiilor sau 
blocarea acestora în așa fel în
eît să nu poată fi folosite în 
caz de incendiu se sancționea
ză cu amendă de la 800 la 1 500 
lei.

@ Neluarea măsurilor pentru 
asigurarea participării șefilor 
formațiilor civile de pompieri 
la cursurile și instructajele or
ganizate de Ministerul Afa
cerilor Interne, neinstruirea 
întregului personal din obiecti
ve cu privire la normele de 
prevenire și stingere a incen
diilor se sancționează cu amen
dă de la 300 la 800 lei.

©■ Folosirea instalațiilor sau 
aparatelor de încălzit, iluminat 
sau forță motrică cum sînt In
stalațiile de gaze naturale sau 
gaze lichefiate (aragaz), reșouri

— Folosirea în stare defec
tă a instalațiilor și aparatelor 
consumatoare de energie elec
trică, de orice fel ;

— încărcarea întrerupătoa
relor și prizelor peste sar
cina indicată ;

— Suspendarea corpurilor 
de iluminat direct de conduc
torii de alimentare;

— Agățarea sau introducc-

rea pe și în interiorul pano
urilor, a nișelor, tablourilor 
electrice etc., a obiectelor și 
materialelor de orice fel ;

— Utilizarea lămpilor mo
bile de control alimentate la 
o tensiune mai mare de24V;

— Executarea de lucrări de 
întreținere și reparații ale

normelor de prevenire și stin
gere a incendiilor. Ei coordonea
ză pe baza acestora întreaga 
activitate de pază contra incen
diilor. elaborează periodic in
strucțiuni cu măsuri tehnico- 
organizatorice eficiente, adap
tabile. Ei sînt aceia care fac 
propuneri cu privire la aproba
rea cheltuielilor pentru inves
tiții și reparații capitale nece
sare îndeplinirii măsurilor de 
prevenire și stingere a incendi
ilor.

Tn concluzie, deci este nece
sar ca toți salariații unității să 
respecte și să aplice în practică 
indicațiile pe care le primesc 
de la membrii comisiei coordo
natoare p.c.î. știut fiind că res- 
pectînd întocmai aceste norme 
protejăm pădurea de foc. con
tribuind astfel la apărarea a- 
vuției naționale.

Prin instrucțiunile și norme
le elaborate pe linia combate
rii și prevenirii incendiilor 
dumneavoastră vi s-a încredin
țat responsabilitatea de a apă
ra obiectivul pe care îl condu- 

furia focului. Pentru 
surprizelor aveți în

și fiare de călcat, radiatoare san 
mașini electrice de gătit ori în
călzit sau alte asemenea apara
te dacă sînt defecte și prezin
tă pericol de incendiu se sanc
ționează cu amendă de la 100 
la 300 lei.

© Necurățirea coșurilor san 
curățirea în condiții necores
punzătoare ori ncîntreținerca 
lor în bună stare de folosire se 
sancționează cu amendă de la 
100 la 300 lei.

•- Efectuarea lucrărilor de 
sudură ori a altor lucrări cum 
sînt tăierea sau lipirea metale
lor ori încălzirea motoarelor 
sau conductelor, la care se fo
losește flacăra deschisă fără 
respectarea normelor pentria 
prevenirea incendiilor se sanc
ționează cu amendă de Ia 200 
la 400 lei.

ceți de 
evitarea 
vedere:

— Să 
pentru aplicarea și respectarea 
normelor de prevenire și stin
gere» incendiilor :

— Să acționați pentru bum 
păstrare. întreținere și funcționa
re a materialului de stingere e- 
xistent în dotare și să nu per
miteți folosirea Iui în alte scopuri;

— Să organizați echipe do 
primă intervenție în caz de in
cendiu din rîndurile persona
lului de subordine:

— Sâ afișați sarcinile de 
P.C.I. la fiecare Ioc de muncă 
și să le dezbateți cu salariații;

— Să nu permiteți depozita
rea materialelor inflamabile în 
podurile clădirilor sau lingă 
materialele combustibile;

— La părăsirea locului de 
muncă stingeți focurile din so
be, îndepărtați materialele u- 
șor inflamabile din apropierea 
surselor de căldură, scoateți din 
priză aparatele electrice, radi
atoarele, reșourile, închideți er
metic vasele cu lichide ușob 
inflamabile, lăsați căile de ac
ces libere;

— Cînd părăsiți cabanele a- 
veți grijă să scoateți din priză 
aparatele electrice, reșourile. 
radiatoarele, fiarele de călcat 
etc.

Meterial publicai 
la cererea 

C.E.I.L. Deva

instalațiilor electrice de către 
personalul necalificat și ne
autorizat ;

— Folosirea abajururilor 
de hirtie sau din alte materia
le combustibile la corpuri de 
iluminat ;

— întrebuințarea radiatoa
relor, reșourilor etc. in încă
peri unde sînt depozitate sau

se prelucrează materiale in
flamabile sau explozive ;

— Folosirea legăturilor pro
vizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct in 
priză (reșouri, fiare de căl
cat, grătare, ciocane do lipit 
etc.) fără luarea măsurilor de 
izolare față de elementele 
combustibile din încăperi
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Masa tovarașeasca
oferită de

Comitetul Central
al Partidului

SOVIETOComunist Român
FRANCEZ(Urmare din pag. 1)

*
dăuneze reali- 

înscrise în con-

vama de greve din Italia COMUNICAT

de stat pentru felul în care 
întregul nostru popor a sărbă
torit acest minunat jubileu al 
Partidului Comunist Român. In
tr-adevăr, putem spune că, in 
anii glorioasei sale activități, 
partidul nostru comunist s-a 
identificat întru totul cu năzu
ințele întregii națiuni, că el re
prezintă astăzi tot ceea ce are 
mai bun poporul român. In fe
lul în care va acționa în viitor 
partidul nostru stă chezășia 
realizării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a socie
tății comuniste. înflorirea conti
nuă a națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să ex
prim satisfacția conducerii de 
partid și de stat pentru faptul 
că în activitatea lor. membrii 
partidului nostru — în ciuda 
nenumăratelor greutăți — atit 
în anii ilegalității, cit și în 
anii construcției socialiste, au 
știut să găsească drumul întă
ririi continue a partidului nos
tru. a legăturilor lui cu po
porul In aceasta constă, după 
părerea mea. esența activității 
partidului nostru: aceasta ex
plică de altfel de ce Partidul 
Comunist Român a putut să ob
țină asemenea mari realizări în 
toate domeniile de activitate, 
să se bucure de sprijinul între
gului nostru popor. (Aplauze 
prelungite).

Este o plăcere pentru noi că 
astăzi. în ziua în care acum 50 
de ani a luat ființă partidul 
nostru, ne-am adunat la aceas
tă masă tovărășească, că sînt 
aici cei care au participat la 
primul Congres de constituire 
a partidului, activiști care în 
decursul deceniilor au avut 
munci de răspundere în partid 
și au desfășurat o activitate 
susținută în diferite domenii, 
precum și cei care, după 23 
August, au contribuit la marile 
realizări dobîndite în construc
ția noii orînduiri. cei care 
tăzi realizează programul 
dezvoltare multilaterală a
cietățiî noastre. Este aceasta 
o îmbinare minunată a trecu
tului. a prezentului și. aș pu
tea spune a viitorului partidu
lui și patriei noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

as- 
de 

so-

Consider că deplina unitate 
in care am sărbătorit semicen
tenarul partidului nostru este 
atit rezultatul politicii inaugu
rate după Congresele al IX-Iea 
șl al X-lea ale partidului, cit 
și o dovadă a hotărârii întregu
lui popor do a da viață pro
gramului măreț de dezvoltare 
a societății noastre socialiste — 
societatea cea mai umană, cea 
mai democratică. (Aplauze pu
ternice).

Doresc să ridic un pahar, în 
primul rînd pentru minunatul 
nostru popor care a urmat și 
urmează cu încredere partidul 
nostru comunist și realizează 
în viață politica partidului. Ii 
urăm multă sănătate și o via
ță fericită.

Doresc, de asemenea. să 
toastez pentru cei peste 2 100 000 
de membri ai partidului nos
tru. pentru cei aproape 2 400 000 
de membri ai U.T.C. — 
de fapt se socotesc tot 
niști 
4 milioane și jumătate de 
munisti din România. Le 
resc tuturor multă sănătate 
mari succese în întreaga 
activitate.

Doresc să 
tivul nostru 
secretarii și 
zațiilor de bază și comitetelor 
de partid, pentru comitetele 
județene de partid, pentru ac
tivul central de partid, pentru 
Comitetul Central al Partidu
lui nostru care își îndeplinește, 
împreună cu întregul activ, 
cu toti membrii partidului, mi
nunatul rol de organizator al 
activității de construcție socia
listă în România. (Vii aDlauze).

In final, doresc să ridic un 
toast pentru întregul nostru 
activ de nartid, din ilegalitate 
și de astăzi, prezent aici, să 
vă urez tuturor noi succese în 
activitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și fericire. (Aplau
ze puternice, prelungite).

In timpul mesei, tovarășul 
Nicnlae Ceaușescu. ceilalți con
ducători ai partidului și statu
lui schimbă felicitări 
trețin tovărășește cu 
mișcării muncitorești, cu repre
zentanții oamenilor muncii ve 
niți din toate județele patriei.

care 
comu- 

deci pentru cei peste 
co
do

și 
lor

ac-(oastez pentru 
de partid, pentru 
birourile organi-

și se în
vețe ran ii

(Agerpres)

„P O Z I
(Urmare din pag. 1)

T R O N“
lucrare a producătorilor și 
oamenilor de știință: secția, 
puternic 
realizează noul televizor este 
in întregime creația .Pozi- 
tron“-ului, dată in folosință 
în șapte luni față de apro
ximativ trei ani, cit ar fi 
necesitat acest lucru in mod 
normal.

Dar Uniunea de cercetare 
științifica și de producție de 
la I eningrad produce nu nu
mai televizoare. Se realizea
ză aici o gamă largă de pie-

automatizată, care

se și aparate electronice, a- 
bordindu-se cu succes dome
niile cele mai noi, cum ar 
fi, de pildă, microcircuitele 
integrate. In cinstea 
Congresului partidului, colec
tivul uniunii a incheiat mon
tajul unui sistem automat de 
conducere a 
mit A.S.U.P.

...„VL-IOO" 
stituie două 
rializate ale 
de Uniunea Sovietică pentru 
accelerarea progresului teh
nic și, implicit, al celui eco
nomic.

producției denu-

și A.S.U.P. con- 
elemente mate- 
efortului depus
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• Camera deputaților 
Chile a aprobat proiectul 
ege privind naționalizarea in
dustriei cuprifere a țării. Pro
iectul urmează să fie trimis 
Senatului spre aprobare, după 
care va fi înaintat președinte
lui Allende pentru semnare.

• Comunicatul oficial dat 
publicității la încheierea vizitei 
întreprinse în Etiopia de șeful 
nigerian, Yakubu Gowon. evi
dențiază dorința celor două 
țări de a-și dezvolta colabora
rea în multiple domenii.

© Depresiunea înregistrată 
în ultimele două zile la bursa 
de acțiuni din New York s-a 
accentuat vineri cu ocazia pu
blicării statisticilor privind 
sporirea șomajului în S.U.A. 
Majoritatea acțiunilor indus
triale au marcat noi scăderi ale 
cursurilor. Comentînd actuala 
situație a bursei, unul din ana
liștii new-yorkezi sublinia în
tre altele • „Dacă ați fi între
bat grupurile de investitori în 
ultimele luni ce îi neliniștește 
mai mult v-ar fi răspuns cu 
siguranță că o criză monetară. 
Iată că acum această criză s-a 
produs".

tului comisiei Organizației Mon
diale a Sănătății pentru verifi
carea deplinelor puteri, șeful 
delegației române, dr. Aldea 
Mihai, adjunct al ministrului 
sănătății, a reafirmat poziția 
constantă a țării noastre con
form căreia singurii în drept 
să reprezinte poporul chinez sînt 
delegații Republicii Populare 
Chineze. Voința poporului și a 
statului chinez nu poate fi le
gal exprimată în relațiile in
ternaționale și în organizațiile 
internaționale, inclusiv O.MS., 
decît de guvernul Republicii 
Populare Chineze și persoanele 
abilitate de acest guvern.

Delegația română s-a pronun
țat. de asemenea, împotriva 
validării deplinelor puteri ale 
trimișilor regimurilor de la 
Saigon și Pnom Penh, întrucît 
singurii în drept să reprezinte 
Vietnamul de sud și Cambod- 
gia sînt guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud și, respectiv. 
Guvernul Regal de Unitate Na
țională al Cambodgici. In ace
lași timp, șeful delegației ro
mâne a arătat că deplinele pu
teri prezentate în numele ..Re
publicii Coreea* trebuie inva
lidate, întrucît persoanele care 
au prezentat respectivele puteri 
nu reprezintă noporul coreean.

★
GENEVA 8 (Agerpres). — In 

cadrul lucrărilor adunării O.M.S., 
au continuat discuțiile generale 
asupra raportului de activitate 
pe anul 1970, prezentat de dr. 
M. G. Candau, directorul 
neral al O.M.S.

hai, adjunct al ministrului să
nătății, a subliniat importanța 
colaborării internaționale în ca
drul O.M.S. pentru ocrotirea 
sănătății în lume și dorința 
fermă a României de a dez
volta această colaborare. In a- 
celași timp, însă, punerea în 
valoare a experienței obținute 
și dezvoltarea colaborării nece
sită universalitatea O.M.S. In 
legătură cu aceasta, delegația 
română și-a exprimat regretul 
că o scrie de state care ar pu
tea aduce o contribuție eficientă 
la eforturile colective pentru 
ocrotirea sănătății nu pot par
ticipa la lucrările organizației. 
Absența reprezentanților, legi
timi ai poporului chinez, pre
cum și a R. D Germane, R.P.D. 
Coreene și a R. D. Vietnam nu 
face decît să 
zării scopurilor 
stituția O.M.S.

In legătură
științei și tehnologiei, delega
tul român s-a referit la im
portanța problemelor de adap
tare la noile condiții de me
diu și de viață, la necesitatea 
studierii noilor factori fizici, 
chimici, biologici și psihologici 
ai mediului înconjurător. In a- 
cest sens, O.M.S. ar putea în
scrie în programele sale de ac
tivitate analiza rezultatelor ob
ținute în diferite țări în aceste

In ceea ce privește bolile trans
misibile, șeful delegației româ
ne a arătat că este necesară o 
înregistrare dinamică a datelor 
epidemiologice, pentru realiza
rea unui climat de cooperare 
și încredere reciprocă între sta
te, care să conductă la adop
tarea de măsuri raționale și 
eficiente, pentru prevenirea și 
combaterea acestor boli.

Referindu-se la activitățile în
treprinse de ansamblul orga
nismelor O.N.U. pentru ocroti
rea sănătății și vieții umane, 
delegatul român a reamintit re- 

decembrie 
Adunarea 

la propu- 
cea de-a

cu dezvol tarea

zoluția 2 667 din 7 
1970. adoptată de 
Generală' a O.N.U., 
nerea României, la
25-a sesiune, intitulată „Conse
cințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele 
sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume". 
In baza acestei rezoluții, or
ganele O.N.U. întreprind un 
studiu multilateral al proble
mei. Reprezentantul român a 
propus ca și O.M.S. să contri
buie la elaborarea acestui stu
diu, întrucît, a spus el, este 
evident că înarmările se reper
cutează negativ și asupra do
meniilor care intră în compe- . 
tența Organizației Mondiale a 
Sănătății.

ROMA 0 (Agerpres). — 
Valul de greve care a cuprins 
Italia în ultimul timp cu
noaște în aceste zile o amploa
re deosebită. La Uzinele 
„Fiat" din Torino continuă 
grevele de două pînă la pa
tru ore declarate de munci
torii diferitelor ateliere în 
sprijinul revendicărilor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Tratativele cu pa
tronatul au fost întrerupte 
datorită faptului că nu s-a 
ajuns la un acord.

Continuă, de asemenea, gre
va muncitorilor de la Uzine
le chimice din Bussi provin
cia Abruzzi, declanșată în ur
mă cu trei săptămîni în semn 
de protest împotriva condiți
ilor de muncă dăunătoare 
sănătății. In localitatea Taran-

to, unde se află un impor
tant centru siderurgic, a avut 
loc vineri o grevă generală 
a muncitorilor și funcționa
rilor.

Vineri, circulația de la pe
riferia Romei a fost practic 
paralizată timp de două ore 
ca urmare a demonstrației 
a peste 25 000 de fermieri, 
care au protestat împotriva 
unei recente hotărîri a gu
vernului de a Ie mări impo
zitele. Traficul este, de altfel, 
perturbat în întreaga Romă, 
în urma grevei agenților de 
circulație. De asemenea, 
24 000 de salariați ai muni
cipalității au încetat lucrul 
începînd de miercuri. Datori
tă grevei personalului este 
practic paralizată și activi
tatea aeroportului internațio
nal ..Leonardo da Vinci".

Greva muncitorilor 
de la uzinele „Renault"

PARIS 8 — Coresponden
tul Agerpres, Georges Das
căl, transmite: Vineri după 
un mare miting organizat de 
principalele sindicate, mun
citorii uzinelor ..Renault'' de 
la Boulogne Billancourt au 
hotărît să declare grevă pînă 
luni. Muncitorii se vor aduna 
din nou luni dimineața pen
tru a hotărî continuarea sau

suspendarea acțiunii lor gre
viste. Hotărirea muncitorilor 
de la ..Renault1' din Boulog
ne Billancourt. cea mai im
portantă uzină din Franța, 
este o urmare a refuzului di
recțiunii de a începe discuți
ile cerute de sindicate, cit și 
a lock-out-ului de fapt ho
tărî! joi de conducătorii u- 
zinei.

Comunicat
comun
angîo
ungar

© La 
lucrările 
Camerei 
vietice.

Moscova s-au încheiat 
Adunării generale a 
de Comerț franco-so-

LONDRA 8 (Agerpres). — 
La Londra a fost dat publi
cității comunicatul comun cu 

la vizita în Marca 
vicepreședintelui. 

Revoluționar

privire 
Britanie a 
Guvernului
Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
Mikloș Ajta.i. Comunicatul a- 
rată că, în cursul convorbi
rilor avute cu oficialitățile 
britanice, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării 
economice, tehnico-științifice 
și industriale dintre cele două 
țări. Au fost analizate dife
rite forme de colaborare și 
s-a exprimat interesul pentru 
dezvoltarea continuă a aces
teia. Partea ungară, mențio
nează comunicatul, a expri
mat hotărîrea de dezvoltare 
continuă a legăturilor econo
mice și a făcut noi propuneri 
privind înfăptuirea colaboră
rii în industrie. S-a căzut 
de acord ca tratativele în 
aceste probleme să fie con
tinuate în cadrul convorbi
rilor cu privire la încheierea 
noului acord economic și co
mercial pe termen lung.

SPANIA : In largul coaste
lor de la La Galeta, lingă Ca
diz, sud-vestul Spaniei, sca
fandrul Antonin Rodicio a 
descoperit cea mai mare bu
cată de ancoră romană exis
tentă pînă acum.

In foto : Piesa arheologică 
de 2,5 m lungime făurită din 
plumb și cîntărind 850 kg pe 
cheiul de la Cadiz.

© Guvernul panamez a con
firmat oficia] desemnarea re
prezentanților săi la apropia
tele negocieri cu S.U.A. în le
gătură cu încheierea unui nou 
tratat asupra canalului Pana
ma și a zonei acestuia. Carlos 
Lopez Guevara, fost ministru de 
externe, și Fernando Manfredo, 
fost ministru al industriei și co
merțului, au fost numiți în a- 
cest scop „ambasadori speciali".

© Industriașul vest-german 
Johnny von Bergen, răpit marți 
de elemente ale unei organiza
ții clandestine boliviene — „Ar
mata pentru eliberarea națio- 
nală“ — a fost pus vineri în 
libertate contra sumei de 50 000 
de dolari.

© După cum transmite a- 
genția China Nouă, guvernele 
Republicii Populare Chineze și 
Republicii Turcia au căzut de 
acord să înceapă convorbiri în 
vederea stabilirii de relații di
plomatice între cele două țări. 
Tratativele vor fi purtate 
ambasadorii R.P. Chineze 
Turciei la Paris.

Rogers

de
Ș>

si-a încheiat
vizita

în Israel
TEL AVIV 8 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, și-a încheiat 
sîmbătă vizita în Israel — 
ultima etapă a turneului său 
în Orientul Apropiat. Intr-o 
declarație făcută ziariștilpr 
înainte de a pleca spre Roma, 
William Rogers a precizat că, 
în cursul întrevederilor avute 
cu oficialitățile israeliene, 
principala problemă abordată 
a fost modalitatea realizării 
unui acord de pace între Is
rael, R.A.U. și Iordania, „a- 
cord care să fie trainic și să 
aducă pacea permanentă în 
această zonă a lumii". Ro
gers a declarat, de aseme
nea, că a discutat cu repre
zentanții guvernului de la 
Tel Aviv, „în termeni con- 
creți", posibilitatea unui acord 
interimar în vederea redes
chiderii Canalului de Suez și 
că a obținut o serie de cla
rificări asupra poziției israe
liene în această problemă. El 
și-a exprimat părerea că „pră
pastia dintre poziția egiptea
nă și cea israeliană s-a mic
șorat întrucîtva", dar a adău
gat că rămîn „considerabile 
puncte de dezacord între cele 
două părți".

Rogers a anunțat că Joseph 
Sisco, secretarul de stat ad
junct pentru problemele O- 
rientului Apropiat, care l-a 
însoțit în cursul turneului, 
va pleca la Cairo, pentru a 
aduce la cunoștința guvernu
lui R.A.U. ultimele clarifi
cări asupra poziției israeliene 
în problema unui acord par
țial, ce ar permite redeschi
derea Canalului de Suez.

• Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Chile, Clodo- 
mi.ro Almeida, a sosit la Bogota 
pentru a participa la lucrările 
Comisiei chiliano-columbiene de 
colaborare economică și cultu-. 
rală.

© Vicepremierul R. P. Un
gare, Miklos Ajtai, care se află 
într-o vizită în Marea Britanie. 
și-a încheiat vineri convorbi
rile începute luni cu ministrul 
comerțului și industriei al aces
tei țări, John Davis, informea
ză agenția M.T.I.

© Comitetul Ministerial al 
Consiliului Europei, din care 
fac parte 17 țări s-a reunit 
vineri la Strasbourg pentru a 
examina actualele dificultăți 
monetare jnteroccidentale.

Timp de două zile, membrii 
Camerei jje Comerț franco-so- 
vietice au discutat perspecti
vele lărgirii relațiilor comerciale 
dintre cele două țări.

Q Intre 4 și 7 mai la Haga 
a avut loc o sesiune a Comi
siei mixte olandezo-ungare. în 
baza acordului de colaborare e- 
conomică, industrială și tehni- _ 
că încheiat între cele două state 
în 1968. După cum informează 
agenția M.T.T., părțile au exa
minat situația în domeniul co
operării în producție între în
treprinderile celor două țări.

O declarație
f

a președintelui Allende
SANTIAGO DE CHILE 8 (A- 

gerpres). — Vorbind în cadrul 
unei conferințe de presă, pre
ședintele Salvador Allende a 
calificat transformările ce au 
loc în prezent în Chile drept 
..un proces revoluționar, cores
punzător condițiilor specifice 
ale țării". Evocînd împotrivirea 
forțelor reacționare la unele din 
hotărîrile adoptate, el a men
ționat că, în cazul’ în care 
cursul actualei politici va f> 
periclitat, guvernul va face a-

pel la ..întreaga severitate a legii". 
Președintele a amintit că mai 
multe proiecte de legi impor
tante au fost înaintate, spre a- 
doptare, parlamentului, unde 
majoritatea este deținută de o- 
pozițic. Exprimînd speranța că 
documentele vor fi aprobate, 
ele răspunzînd intereselor în
tregii țări, președintele nu a 
exclus posibilitatea organizării 
unui plebiscit, asupra lor, în 
cazul unui vot negativ în par
lament.

LONDRA 8 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite i Pînă la noua rundă 
a negocierilor de la Bruxelles 
privind aderarea Angliei la 
Piața Comună au mai rămas 
doar cîteva zile, dar atmosfera 
a devenit și mai confuză. La 
aceasta au contribuit în mod 
deosebit dificultățile interveni
te pe piața monetară occiden
tală.

Problema aderării Angliei la 
Piața comună urmează să se 
discute la Bruxelles, așa cum 
fusese stabilit anterior. „Sînt 
însă mari îndoieli, scrie „Gu
ardian" că “cei șase" vor mal 
avea timpul suficient pe care 
să-l acorde cererii Angliei". „Un 
progres al negocierilor, scrio 
„Times", depinde în primul

rînd de felul în care „cei șase" 
vor face față crizei (monetare). 
„După cum se Știe, pînă acum, 
pentru oficialitățile britanice 
numai poziția Franței era o 
mare necunoscută. Acum se 
pune întrebarea dacă sîmbătă, 
cînd se vor întîlni miniștri fi
nanțelor și ai economiei din 
cele șase țări membre ale C.E.E. 
dezacordul asupra tacticii mo
netare, nu va face cumva ca 
problema aderării să rămînă în 
suspensie pînă la consumarea 
bazelor actualei crize. De aceea, 
Londra este în expectativă, că- 
utînd să dea impresia că, deo
camdată se află U adăpost de 
perturbările monetare. Dar ea 
așteaptă rezultatele confruntări
lor de pe piața vestică într-o

atmosferă pe care observatorii 
nu o consideră nici pe departe 
senină, cu teama că acest fe
nomen ar putea atrage în iu
reșul lui și lira sterlină. După 
cum afirmă un comentator al 
postului de radio B.B.C., „într-o 
asemenea situație confuză, soar
ta cererii Angliei privind ade
rarea la Piața comună devine 
și mai confuză".

Deputatul laburist Peter 
Short, luînd cuvîntul la o a- 
dunare ținută la „London School 
of Economy" a spus > „Domnul 
Rippon, negociatorul-șef brita
nic la tratativele cu Piața co
mună, trebuie să știe, ca și 
„cei șase", de altfel, că el are 
doar sprijinul unei minorități, 
în timp ce marca majoritate a 
populației se opune ferm ado
rării la Piața comună".

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Comunicatul dat publici

tății la încheierea vizitei ofi
ciale în Uniunea Sovietică a 
ministrului afacerilor exter
ne al Franței, Maurice Schu
mann, subliniază că discuțiile 
purtate cu oficialitățile sovie
tice au relevat coincidența 
pozițiilor în multe probleme 
și au confirmat interesul am
belor părți pentru reglemen
tarea conflictelor pe calea 
tratativelor și pentru înlătu
rarea surselor de încordare 

O mare atenție, se arată în 
comunicat, a fost acordată 
adîncîrii relațiilor sovleto- 
franceze în toate domeniile. 
Au fost examinate, între al
tele, unele chestiuni concre
te privind legăturile econo
mice și comerciale. Cele do
uă părți dau o înaltă apreci
ere rezultatelor acestor con
vorbiri pentru dezvoltarea 
și întărirea colaborării sovi- 
eto-francezc și subliniază u- 
tilitatea unor asemenea con
sultări periodice, care reflec
tă caracterul prietenesc al 
relațiilor celor două țări.

Tn cursul schimbului de 
păreri, o atenție particulară 
s.a acordat problemelor euro
pene, printre care — convor
birile cvadriDartite privind 
Berlinul occidental, precum 
și activizarea pregătirilor pen
tru o conferință eeneral-eu- 
ropeană de securitate. Au 
fost examinate, totodată, pro
bleme referitoare la situația 
din Orientul Apropiat și Asia 
de sud-est.

S-a convenit ca. răspunzînd 
invitației făcute anterior de 
președintele Franței și de gu
vernul francez, vizita condu
cătorilor sovietici la Paris 
să aibă loc în perioada oc- 
tombrie-noiembrie a.c.

SCORII ȘTIRI
SPORIM

a 
la 
la 
e-

© Selecționata de box 
Italiei care va participa 
campionatele europene de 
Madrid, a întîlnit la Bari 
chipa națională a Belgiei. Net
superiori, pugiliștii italieni au 
obținut victoria cu scorul de 
11—0. O deosebită impresie 
a lăsat semimijlociul italian 
Damiano Lassandro.

© După două zile de între
ceri, în întîlnirea de tenis 
dintre echipele Israelului și 
Norvegiei, care se dispută la 
Tel Aviv în cadrul primu
lui tur al 
(Grupa B) a „Cupei Davis", 
scorul este favorabil cu 2—1 
gazdelor. In partida de sim
plu întreruptă în prima zi, 
Yehoshua Shalem (Israel) l-a 
învins cu 10—12, 6—4, 6—3, 
6—0 pe Erik Ross. In par
tida de dublu, cuplul norve
gian Erik Melander-Gnidgog 
Prydz a întrecut cu 5—7, 
6—4, 6—3, 6—4 perechea A- 
lazar Davidman-Jan Fruman.

zonei europene

© După disputarea a trei 
etape, în Turul ciclist al Nor- 
mandiei conduce sportivul bel
gian Patrick Sercu. urmat de 
italienii Romano Tumellero — 
la 17", Franco Bitossi — la 
20", belgianul Poppe și fran
cezul Genty — ambii la 43" 
etc.

• Etapa a 3-a. Porrentruv — 
Fribourg (200 km), a fost 
cîștigată de italianul Marcelo 
Bergamo în 5h 06' 51".

© Tenismanii români Ilie 
Năstase și Ion Tiriac s-au 
calificat pentru semifinalele 
turneului internațional care 
se desfășoară în aceste zile 
la Madrid Ilie Năstase l-a 
eliminat în „sferturi" cu fi—0, 
fi—1 pe chilianul Patricio 
Cornejo, iar Ion Tiriac a dis
pus cu fi—2, fi—2 de sud-afri- 
canul Ray Moore. Intr-o altă 
partidă, campionul 
Manuel Santana 
cu fi—I. 9—7 pe 
nul Elsenbroich.

spaniol 
l-a întrecut 
vest-gerina-

• La Ochrid 
a început turneul interzonal ■ 
pentru campionatul mondial 
feminin de șah. In prima 
rundă s-au terminat numai 
două partide i K. Jovanovici 
— Kozlowska și Belamarls — 
R. Jovanovici, în care a fost 
consemnată remiza. Restul 
partidelor au fost întrerupte. 
La acest turneu, România 
este reprezentată de Elisabeta 
Polihroniade și Gertrude 
Baumstarck.

(Iugoslavia)
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