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Programul de măsuri propus de tovarășul Aicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de 

edne.ire marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii

PUTERNIC ÎNDEMN, MĂREAȚĂ
CĂLĂUZĂ ÎN FĂURIREA OMULUI

CIVILIZAȚIEI COMUNISTE
Redacția noastră continuă să primească scri

sori din partea a numeroși oameni ai muncii 
prin care aceștia aprobă cu satisfacție deplină 
ansamblul de măsuri propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea 
activității de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.

O dată cu acordul lor unanim față de măsu
rile preconizate, autorii scrisorilor dau glas ho- 
tărîrii lor ferme de a le traduce în viață.

Garanția
perfecționării

activității
ideologice

Era necesar un asemenea 
document 1

Deși in vacanță, marele de
tașament al cadrelor didactice 
meditează cu sîrg la pregăti
rea și înarmarea sa cu noi me
tode și procedee de muncă in
struct iv-educative 
deschiderii noului 
F; opunerile făcute 
tea de secretarul 
partidului au venit 
mont deosebit de potrivit. Ele 
stimulează gîndirea analitică a 
f . cărui cadru didactic, ne obli
gă să meditam la realizările, 
d mai ales la lipsurile din 
munca noastră de fiecare zi. 
muncă desfășurată nu numai 
prin lecții, ci și în afara lor, 
cu elevii, organizațiile de tine
ret din școli, cu părinții aces
tora. Vacanța.este un bun pri
lej in acest sens.

Deși în ultimii ani s-a accen- 
tu ‘ mult caracterul formativ al 
instruirii și educării tineretu
lui. a sporit preocuparea pen
tru f -rmarea unor concepții 
sănătoase despre muncă și via
ță precum și eforturile, capaci
tatea de asimilare a școlarilor, 
noul document ne dă limpe
zimea unor direcții și mai con
crete de acțiune. El ne reamin
tește că în actuala etapă, lupta 
dintre vechi și nou în concep
țiile oamenilor este principala 
direcție a muncii de educare 
și că rezultatele acestei lupte 
trebuie să fie în mod firesc, 
biruința noului. Progresul rea
lizat de hărnicia neamului nos
tru și înscris azi cu litere de 
aur în cartea istoriei sale, este 
tot un rezultat al biruinței 
noului. Noul s-a realizat cu oa
meni noi, cu gînduri îndrăznețe, 
revoluționare, progresiste, cu oa
meni harnici, adevărați eroi 
zilelor noastre. Pentru noul 
se va înscrie de azi înainte 
istoria românilor, creștem 
educăm noi. cadrele didactice, 
tineretul de azi. Răspunderea 
e mare, elanul și pasiunea 
noastră ' profesională la fel. 
Știm că avem încă multe de 
făcut unii școlari, adolescenți 
mai ales, manifestă încă o în
clinare spre dezordine (în gîn- 
dire și acțiune), tendințe spre 
trîndăvie (în școală — față dc 
învățătură, acasă — față de 
munca fizică, gospodărească), 
se lasă ușor influențați de a- 
titudini de-a dreptul bizare fa
ță de semenii lor. admiră o ți
nută vestimentară uneori ieșită 
din comun, copiind-o repede 
încuraiati fiind de unii părinți 
și uneori, lâsați în neobservare 
de profesori. Sigur că nu este 
deloc ușor să cunoști personali
tatea fiecărui elev, micro-me- 
diul său social și să găsești cele 
mai potrivite măsuri, proce
dee de influențare pozitivă. Dar,

în vederea 
an școlar, 
zilele aces- 
generai al 
într-un mo-

noul document aceasta ne cere 
și, în spiritul lui, în spiritul 
liniei partidului 
bui să acționăm 
tă fermitate și 
în anul școlar 
țiile noastre de 
de specialitate, acțiunile U.T.C.- 
ului și cele cu părinții — toți 
factorii școlii vor trebui să-și 
unească eforturile pentru for
marea unor caractere și deprin
deri etice socialiste îndreptate 
spre: formarea unei atitudini 
înaintate față de societate, față 
de muncă și avutul obștesc, 
față de semeni și față de sine 
însăși. Mai mare atenție cred 
că va trebui să acordăm acțiu
nilor și măsurilor care contri
buie la formarea trăsăturilor 
voluntare de caracter: voință, 
bărbăție și curaj, hărnicie, e- 
roism, dorință de autodepășire, 
consecvență în urmărirea și 
realizarea scopurilor, hotărîrea, 
stăpînirea de sine, disciplina 
etc.

Ca profesor de filozofie simt 
marea răspundere ce-mi revine 
în urma noilor propuneri ale 
secretarului general al parti
dului. Ele subliniază încă o 
dată rolul științelor sociale în 
formarea și educarea tineretu
lui. împreună cu colegii mei 
de catedră mă voi dărui cu pa
siune acestei frumoase și mă
rețe munci de formare a vlăs
tarelor comuniste românești și 
apreciez că era necesar un a- 
semenea document de partid — 
îndrumar prețios al activității 
noastre viitoare.

nostru va tre
cu și mai mul- 
promptitudine 

ce vine. Lec- 
diriginție, cele

Pentru mine ca activist de 
partid, măsurile adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., la propunerea secreta
rului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă un în
dreptar de acțiune de o excep
țională însemnătate. De aceea, 
îmi exprim totala mea adeziu
ne la aceste măsuri.

Valoarea acestui document 
politic rezidă în faptul că el 
se referă la toate sectoarele 
vieții noastre politico-ideologice, 
stabilind pentru fiecare din ele 
obiective clare și precise.

In propunerile făcute se ilus
trează o dată mai mult deose
bita atenție pe care partidul 
nostru, secretarul său general, 
o acordă activității ideologice. 
Consider că principala conclu
zie practică pe care trebuie sâ 
o desprindem din măsurile a- 
doptate constă în aceea că nu 
există și nu poate exista formă 
de activitate politică-educativă, 
cultural-artistică care să se afle 
în afara îndrumării și contro
lului exigent al organelor de 
partid.

Ca activist de partid voi de
pune toate eforturile în munca 
ce mi-a fost încredințată pen
tru ca împreună cu membrii 
comitetului orășenesc de partid, 
ai comitetelor de partid și ai 
birourilor organizațiilor de ba
ză să ridicăm rolul adunări
lor generale de partid, să or
ganizăm dezbaterea în cadrul 
lor a celor mai stringente pro
bleme economice și social-poli- 
tice. Vom lupta pentru a spori 
combativitatea și spiritul de vi
gilență al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, a pro
mova, cu mai mult curaj, spiri
tul critic și autocritic, intran
sigența împotriva fenomenelor 
negative și a neajunsurilor ce 
mai există în munca noastră.

r ÎNTRE
TEORIE

Șl
PRACTICĂ

„Ca specialist in industria minieră, îmi spunea dăunăzi 
un cunoscut, sint convins că pregătirea practică formează 
partea preponderentă a formației noastre profesionale. Am 
văzut destui „filozofi" neputincioși in fața realităților vieții 
pentru a mai fi tentat de asemenea iluzii..." Mă aflam în 
compania unui practician prin excelență, un om cu incon
testabile merite profesionale, dar care, prin caracterul, să-i 
zicem, oarecum extremist al crezului său, te făcea să bă- 
nuiești o anumită incompatibilitate intre teorie și practică.

O PI A I I

Hfructul e de aur dacă sevele

că materializează 
scop, bilanțul indi- 

economici

Cu toate 
principalul 
catorilor tehnici și 
obținut nu poate constitui, de
sigur, singurul criteriu de a- 
preciere a activității unui comi
tet de direcție. Realizînd con
ducerea colectivă a organizației 
economice, unitatea de vederi 
și de acțiune, competența și po
tențialul de dăruire constituie 
condiții esențiale ale operativi
tății și eficienței muncii aces
tui organ. El reprezintă — și 
găsim că faptul nu-i deloc lip
sit de importanță — unul din
tre punctele nodale prin care 
trec relațiile stabilite între 
părțile colectivului, de armonie 
și de umanitate. Realitatea ca 
atare incumbă o mare răspun
dere. Atributul uman cîntăreș- 
te mult în balanță atunci cînd, 
în fața adunării generale a sa- 
lariaților, comitetul de direcție 
răspunde pentru onorarea atri
buțiilor ce îi revin.

Iată cîteva dintre evidențele 
conturate de contactul avut re
cent cu factorii de răspundere 
ai minei Lonea, incluși în res
pectivul organ de conducere 
colectivă. Ne bucură faptul că 
aceste constatări le-am făcut 
tocmai aici. Cotitura de esen
ță produsă în activitatea comi
tetului de direcție în cauză, a 
întregului colectiv merită a fi 
relevată, prețuită. Cu totul alta 
era situația pînă nu de mult. 
Spicuim din darea de seamă a 
comitetului de partid al E. M. 
Lonea, cu ocazia alegerilor din 
noiembrie 1970: „Au fost ca-

comitetul de direc-zuri cînd
ție a ținut unele ședințe de 
lucru mai mult formal, fără să 
adopte măsuri și să stabilească 
sarcini și responsabilități mem
brilor săi“.

— Intr-adevăr, ne-a declarat 
tov. Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid al minei, 
s-au ținut ședințe mai mu’.te 
decît trebuia și nu s-au ales 
întotdeauna acele probleme 
care frămintau colectivul, care 
revendicau o soluționare grab
nică, operativă, eficientă. Une
ori nici nu se trăgeau conclu
zii. Sarcinile, responsabilitățile 
pluteau în aer... Și chiar atunci 
cînd se stabileau unele măsuri 
bune, demne de a fi aplicate, 
se lăsa parcă în seama altuia 
dinafară îndeplinirea, concreti
zarea lor.

— Acum însă...
— Alta e situația, profund 

schimbată în bine. In urma cri
ticilor aduse, a analizării acti
vității sale de către comitetul 
de partid, de către conducerea 
Centralei și a îndrumărilor 
date, factorii din - comitetul de 
direcție și-au însușit o nouă 
optică, au adoptat o poziție să
nătoasă, au plecat la treabă 
rodnică, într-un cuvînt...

Aflăm că organul de condu
cere colectivă al E. M. Lonea 
și-a îmbunătățit radical compo
ziția prin includerea, captarea 
unor cadre cu temeinică pre
gătire profesională, ingineri ca- 

mineri cu calificare 
pricepuți, plini de ini

țiativă, care vin și ridică pro-
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blemele stringente ale procesu
lui de producție. De fiecare 
dată se dezbate o tematică res
trânsă. în adîncime însă. Tov 
loan Kormoczky, inginerul șef 
al C.C.P., ne-a mărturisit satis
facția pe care o încearcă parti- 
cipînd la ședințele de lucru ale 
comitetului de direcție de aici. 
Materialul e întocmit, difuzat 
din timp, fiecare discută la 
obiect, în cunoștință de cauza. 
Un exemplu: la ședința din 
27 mai s-a pus accentul pe o 
singură problemă : analiza rea
lizării consumurilor specifice 
și a posibilităților de reducere 
a cheltuielilor neproductive. 
Fiecare membru al comitetului 
a venit cu una, două propuneri 
concrete. îndelung cumpănite. 
Cite una sau două judecăți, 
propuneri sau contestări și ast
fel se încheagă premisele obți
nerii unor concluzii valoroase
— repere de urmat pentru ac
tivitatea viitoare —, ale unei 
perspective reale văzute de 
toți, unanim acceptate. Rcpre-

Ing. Traian MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

Părți indivizibile ale procesului cunoașterii, acestea s-au 
completat întotdeauna, s-au sprijinit reciproc, deschizînd 
porți nebănuite spre lumea adevărurilor. Nu teoria și prac
tica sînt opuse sau opozabile, ci aplicarea unilaterală, de
formată a unor principii de necontestat ale acestora.

Nu teoreticianul. în general, trebuie privit cu rezerve, 
ci doar acela care, refuzînd realitatea dinamică a zilelor 
noastre, se baricadează in spatele conspectelor și definițiilor 
abstracte, al rutinei și al ingustei înțelegeri a fenomenelor, 
cel care nu a cunoscut niciodată satisfacția unei teorii uti
lizabile din punct de vedere practic. Să învățăm, însă, să 
prețuim pe adevăratul teoretician, cel căruia experiența 
trăirii îi conferă independență spirituală, care se apleacă 
ginditor asupra cauzelor și uzează de sinteze cu singurul țel 
de a despuia obiectele și fenomenele realității de vălul ne
cunoscutului. Dar practicianul nostru ? Alături de merite, 
el rămîne balastul nedorit al unei activități șablonizate, 
incapabil de a sesiza sterilitatea unor cunoștințe practice a- 
plicate unilateral. Dacă ar fi mai puțin categoric, ar încerca 
să-și cultive interesul prin lectura experienței altora, s-ar 
încumeta să pătrundă în esența faptelor, ar ajunge la con
cluzia că perfecționarea perpetuă poate și trebuie să con 
stituie o sursă rodnică pentru împlinirea fiecăruia.

Intr-o epocă în care specializarea se impune ca un de
rivat al exploziei cunoștințelor omenești, convergența efor
turilor teoreticianului și practicianului e mai necesară ca 
orieînd. Să-1 învățăm pe fiecare să păstreze ce e bun în 
activitatea sa și să realizăm o armonizare perfectă între 
omul ideilor și omul faptelor, spre beneficiul efortului nos
tru colectiv.
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Laszlo Carol ERVIN 
maistru electromecanic 

la E. M. Dîlja

de măsuri pentru 
activității politi- 

de educare mar- 
a membrilor de

tuturor oamenilor

incit nu 
care să-i

loan FARCAȘ 
secretar al comitetului orășenesc 

de partid Vulcan

Prof Florica MUȘTEAN 
Liceul de cultură generală 

Petroșani
SECVENȚE FORESTIERE

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cabana forestieră de la Surupata, dată în fo
losință anul trecut.

pentru 
muncitori fo- 

oferindu-le 
de confort 

de viață civi-

Cabane noi

Propunerile 
îmbunătățirea 
co-ideologice, 
xist-leninistă 
partid, a
muncii prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, în ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
6 iulie au fost primite cu deo
sebit interes și deplină apro
bare de toți comuniștii, de în
treg colectivul sectorului VI al 
minei Dilja.

Ansamblul măsurilor preco
nizate prin bogăția de idei, de 
o deosebită importanță teoreti
că și practică, răspunde cerin
țelor multiple ale formării con
științei socialiste a oamenilor 
muncii din țara noastră — con-

ă cunoști oameni 
să-i înțelegi, 
prietenos cu ei 
le coordonezi 
rile in muncă pentru 
realizarea unui obiec- 
colități indispensabile 

pentru un șef de brigadă care 
lucrează in subteran. Dacă la o- 
cestea se mai adaugă spiritul de 
inițiativă creatoare, inteligența in
ventivă și tenacitatea caracte
ristică minerului care înfruntă a- 
dincurile, conturul personalității 
se reliefează moi puternic, pro
iectat peste colectivitatea in mji- 
locul căreia acționează. Un astfel 
de chip sculptat prin fapte și 
rezultate am cunoscut la mina 
D’lja. Este minerul Petru Scrădea
nu, șeful brigăzii care lucrează în 
abatajul cameră nr. 2, blocul III 
de la sectorul II. Un bărbat înalt, 
bine ieget, de 39 de ani, pe fața 

hotărirea.

păstrează ceva din lumina 
înălțimilor și strălucirea lor a- 
mintește semeția și siguranța vul
turilor. Lucrează la mina Dilja 
din 1965, menținîndu-și în fiecare 
an titlul de fruntaș. Brigada pe

care o conduce acționează in
tr-un loc greu, coracterizat prin 
presiuni excesive asupra căilor 
de acces și aprovizionare. Nu o 
dată abatajul a fost amenințat 
de forțele telurice ale straturilor 
geologice, dar perseverența și 
curajul cu care brigada a acțio
nat in momentul oportun, au în
lăturat pericolul prăbușirii. Oa
menii din brigado cu care lu
crează, in mod deosebit șefii de

structori ai propriului lor des
tin.

Noi, membrii de partid ai sec
torului VI transport de la mina 
Dîlja am studiat cu multă a- 
tenție noile măsuri adoptate de 
conducerea partidului. Analiza 
propriei noastre activități în 
spiritul exigențelor pe care le 
ridică aceste măsuri în fața 
muncii politico-educative deno
tă că în munca educativă ce 
o desfășurăm de la om la om 
sîntem încă deficitari.

Faptul că în sînul colecti
vului nostru mai există defi-

schimb Pavel Tașnady, Gheorghe 
Ghiceoiu și Dumitru Juravlea nu-și 
amintesc să fi existat vreo greu
tate în fața căreia comunistul 
Petru Scrădeanu să cedeze. Este 
atit de hotărit în muncă și in

viață 
altul 
și perseverența
turor oamenilor din brigadă se 
materializează in rezultatele obți
nute, în realizarea și depășirea 
lună de lună a pionului de pro
ducție. Biigado depășește con
stant planul ca urmare a aplică
rii unor metode bune de organi
zare a lucrului, prin exigența ma
nifestată- de fiecare miner,

Supraetajarea 
magaziei de ciment

In depozitul de materiale de 
la E. M. Lupeni se lucrează 
în ritm susținut la supraeta
jarea magaziei de ciment. O 
dată cu terminarea lucrării, 
se vor rezolva două proble
me. Mărirea spațiului de de
pozitare a cimentului prin 
afectarea întregului parter în 
acest scop și asigurarea ce
lui necesar birourilor sectoru
lui de deschideri și pregătiri 
care vor fi plasate la etajul 
1 al clădirii.

Astăzi dimineața, două 
puri de uteciști pleacă cu au
tobuzele spre stațiunea Geoa- 
giu băi. Primul grup al ex
cursiei organizate de secția 
locală a biroului de turism 
pentru tineret este format din 
28 de tineri din orașul Vul
can. iar cel de-al doilea din 
angajați ai O.C.L. Alimentara 
Petroșani.

Acces auto ia Aușel
2 000 mc doborâturi 
de vînt, care au deve
nit accesibile pentru 
valorificare numai 
prin construcția aces
tui drum.

Și apoi foloasele ce 
le trag vînătorii, tu
riștii. iubitorii drume
țiilor montane. Căci 
ajungerea mijloacelor 
de transport auto pînă 
la cabana vînătorilor 
Aușel înseamnă, 
dată, scurtarea și 
rarea drumului 
masivul Șurianu,
cabana cu același nu-

Imaginea de 
turi înfățișează o por
țiune a drumului fo
restier croit în stîncă 
pe cotele de nivel ale 
versanților împăduriți 
de la Aușel. Ce în
semnătate au acei 5 
km de drum ?

înseamnă o investi
ție de 1.5 milioane lei, 
dar care aduce cu si
ne avantaje economice 
incontestabile. Constru- 
indu-se drumul res
pectiv, s-a deschis ac
cesul la un volum de 
cca. 50 000 mc masă 
lemnoasă. Din acest 
Volum numai în cursul 
anului curent se vor 
da în exploatare cca
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perseverență și inițiativă crea
toare. Schimburile sint omogene, 
formate din oameni pregătiți și 
ascultători. înainte de a lua o 
hotărîre, Petru Scrădeanu le as
cultă părerea, nu trece peste o-

pinia nimănui, abia după aceea 
ia hotărirea finală și acționează 
cu toate forțele. Pentru calitățile 
sale demonstrate zilnic aici, in 
abataj, comuniștii din sector l-ou 
ales secretar al organizației de 
buză. împletirea muncii politice 
cu realizarea sarcinilor de produc
ție a găsit elementul prielnic de 
manifestare în persoana sa care 
se dăruiește deplin realizării o- 
biectivelor economice ce stau i

fața acestei exploatări, rrietenos 
cu oamenii, cunoscindu-le viața 
și ințelegîndu-le bucuriile si ne
cazurile, ajutindu-i să realizeze 
plenar la locul de muncă, Petru 
Scrădeanu se impune ca unul 
din cei mai destoinici și mai ca
pabili șefi de brigadă de la mina 
Dilja. E un bărbat hotărit în 
ochii căruia strălucește lumina 
înălțimilor. S-a afirmat prin mun
că și prin oamenii săi din briga
dă. Viața sa se desfășoară intre 
aceste coordonate. Pentru el alt 
mod de existență nu poate ti 
conceput. De aceea și chipul 
său, sculptat prin fapte eroice, 
se proiectează peste numele su
telor de mineri care zilnic scot 
la lumină, din adincurile minei 
Dilja, cărbunele ce se indreoptă 
spre atitea colțuri ale țării.

Cornel HOGMAN

Crearea unor condi
ții de viață tot mai 
bune pentru muncito
rii forestieri, stă în 
permanență în centrul 
preocupărilor comitetu
lui de direcție și ale 
organizației de sindi
cat de la Unitatea de 
exploatare a lemnului 
Petroșani. In coordo
natele acestor preocu
pări se înscrie și con- 
sțrucția în acest an a 
unui însemnat număr 
de cabane forestiere. 
Trei dintre acestea se 
află în faza finală a

execuției. Este 
despre cabanele 
Galbina, Valea 
și Stolojoaia la 
în aceste zile, se efec
tuează ultimele lucrări 
de finisaj, pontru a fi 
date în folosință încă 
în luna iulie.

Cele trei cabane noi 
asigură la un loc spa
țiu de cazare 
120 de 
rest ieri, 
condiții 
sporite,
lizată.
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După cum pot toți să vadă

Toamna se apropie

Ce vede(i. e o dovadă

Chiar dacă o... copie!

Creșterea unui
embrion uman

in afara
organismului

Un medic de la Universita
tea din Columbia a extirpat 
un ovul de la o femeie-dona- 
toare și l-a crescut intr-o cul
tură timp de 5 zile pină la 
tdadiul de 64 celule, cînd in 
mod normal embrionul se fi- 
srează de uter. După aceea, 
embrionul a fost implantat în 
uterul femeii. Peste două zile, 

a 
du-i-se

fost operată, extirpin- 
ulerul. De notat că o- 
fusese recomandată îna- 
că nu a fost efectuată 
experiment.

Cercetările au arătat că em
brionul s-a implantat în mo
dul cuvenit și se compunea 
deja din cîteva sute de celule.

UW.V.W.’.W.'.’.SSSW.

Heparinizarea

PASIUNI INTERESANTE Șl UTILE
Preocupare a tuturor vârste

lor și categoriilor de oameni, 
filatelia .prinde" din ce in 
cc mai mult in [ara noastră. 
Numărul acelora care o în
drăgesc crește cu fiecare zi, 
dar se menține totuși redus, 
dacă ne gindim că in multe 
țări filatelia este o adevărată 
industrie. In aceste rînduri, 
noi o abordăm insă ca o sim
plă pasiune — deosebit de in
teresantă și de utilă, de bu
nă seamă — care convinge 
tot mai mult de valoarea 
ei inslructiv-educativă pen
tru toate virstele și profesiile.

Pentru a intra in temă, am 
fost in ci te va duminici oas
peți ai cercului de filatelie 
ce funcționează — cu rezul
tate deosebit de bune — pe 
lingă Casa de cultură din Pe
troșani. O agitație permanen
tă domină de fiecare dată 
activitatea de aici. Se fac 
schimburi de timbre și de o- 
pinii filatelice, de albume și 
clasoare, se completează co
lecții, se studiază mărci noi, 
se însușesc cunoștințe temei
nice. Filatelia este, mai mult 

‘decit alte preocupări pasio
nante ale oamenilor, un va
loros mijloc de prietenie și 
colaborare intre semeni, un 
valoros mijloc instructiv-cdu- 
cativ. Filatelia stimulează și 
dezvoltă intelectul, gustul 
pentru frumos, impune rigoa
re și ordine, reclamă studiu 
și meticulozitate, oferă mul
tiple satisfacții.

Un filatclist .convins", a 
cărui colecție numără peste 
100 000 de timbre, clasate 
intr-o ordine ireproșabilă — 
cc teme și țări — îmi spu
nea că oboseala celor 8 ore 
de lucru din cursul zilei e 
radiată aproape complet sea
ra. după ce pătrunde cel pu
țin o oră în intimitatea tim
brelor. Un alt filatelist, la 
fel dc .convins", îmi poves-

(5 ani) și pină la pensiona
rul Oseald Lenchey (80 ani), 
pasiunea pentru timbre este 
aceeași, limbajul comun. deși 
preșcolara nu înțelege 
și utilitatea filatelici.
văzut alegînd atent cu pen
seta, frumosul și utilul din 
mii de culori și nuanțe, din
tre mii de mărci din toate 
țările și de pe toate conti
nentele. pe elevii Aurel Teo-

încă
l-am

FIL A T E LIA
tea că intr-un spiUil de boli 
nervoase dintr-o Iară vecină 
se folosește ca metodă de pro
filaxie — printre alte metode, 
bineînțeles — și filatelia. Fi- 
latelia aduce, deci — pe lin
gă avantajele de instrucție și 
educafie — și odihnă, recre
are, liniște.
M-am contopit printre fila- 
teliștii prezenți in sală — 
doar parte din cei 250 ciți nu
mără cercul —, le-am urmă
rit febrila activitate, albu
mele îngrijite, ordonate, fie
care după preferințele atît 
de diverse ale autorilor lor: 
cultură, artă, muzică, teatru, 
oameni de știință și de lite
re, muzee, sport, floră, fau
nă. cosmonautică etc.

De la micuța Lucia Bredan

dorescu, Gheorghe Feraru, 
Adalbert Matyus, Remus Gu- 
reanu, pe pensionarii Iustin 
Handoca, Francisc Papp, Os
wald Lenchey, pe mulți, mulți 
alți pasionați ai timbrelor — 
de la preșcolari la asistenți 
și conferențiari universitari, 
de la muncitori la medici, 
de la... 1 la 250, toți „subju
gați" de această pasiune atît 
de penetrantă.

— Pe noi, elevii — îmi 
spunea Aurel Teodorescu, 
proaspăt admis in clasa a 
IX-a a Liceului teoretic Pe
troșani — filatelia ne ajută 
foarte mult la obiectele de 
curs. Prin mărci ne familia
rizăm mai bine cu flora și 
fauna țării noastre și a altor 
țări din lume, cu personali-

lăți de artă și cultură, din 
lumea tehnicii și a științei, 
a sportului, a altor domenii 
de activitate.

— De cînd ai îndrăgit fi
latelia ?

— Nu-mi amintesc precis. 
Cred că de cînd mă știu 
mi-au plăcut timbrele.

— Ce domenii le preocupă 
in mod deosebit ?

— Mai multe: sport, pic
tură, oameni de știință, flo
ră, faună și altele.

— Cam cite timbre ai ?
— Nu le-am numărat nici

odată. Mi-ar trebui prea mult 
timp.

Filatelia — o pasiune deo
sebit 
utilă, 
mult 
nilor 
profesii, 
organizată pe grupe, cercuri, 
filiale, cu un organism cen
tral — cu comitete de con
ducere alese de adunarea ge
nerală a membrilor filate- 
liști. In Valea Jiului func
ționează patru cercuri de fi
latelie — Petroșani, I.upeni, 
Uricani, Vulcan — fiind in 
curs de înființare încă unul 
la Petrila. Activitatea cercu
lui de pe lingă Casa de cul
tură din Petroșani se nu
mără printre fruntașele pe 
județ.

Pasiuni interesante și utile. 
A fost rîndul filatelici.

de interesantă și de 
care ciștigă tot mai 

teren în rîndul oa me
de diferite virste și 

o preocupare bine

de paliester
ameliorează

UN ORDINATOR
SALVF.AZÂ

chirurgia
cardiacă

Heparinizarea fibrelor polies- 
terice (cum ar fi dacronul) per
mite obținerea unor grefoane 
arteriale artificiale care se trom- 
bozează mai lent decit grefoa- 
nele obișnuite. Tehnica de a- 
coperire a suprafețelor polies- 
terice a fost pusă la punct de 
o echipă de cercetători de la 
firma „Corning Glass Works" 
din New York, care căutau o 
modalitate de a fixa lieparina . 
pe sticlă. De fapt, grupurile 
chimice pe care se fixează mo
leculele de heparină sint ace
leași în sticlă, ca și în fibrele 
de poUester.

Una din principalele conse
cințe pozitive ale acestei des
coperiri este ameliorarea teh
nicilor chirurgiei cardiace cu 
aparatura de cord-pulmon arti
ficial.

Tuburile și celelalte suprafe
țe cu care intră in contact sin- 
gcle pacientului fiind acoperite 
cu molecule de heparină fixa
te, pacientul nu mai trebuie 
tratat cu substanțe ani/coagu
lante în timpul operației, fapt 
care îndepărtează pericolul he
moragiilor postoperatorii.

Laboratorul orbital ameri
can „Skylab", care urmează 
să fie lansat in 1973.

Explicație: 1) Panourile
solare ale A.T.M. (Apollo 
Telescope Mount); 2) A.T.M.; 
3) adaptor multiplu; 4) mo
dul de trecere; 5) panouri so
lare; 6) ecran de protecție 
contra meteoriților; 7) echi
pament științific; 8) dormi
tor; 9) loc de stocaj pentru 
deșeu; 10) dulap; 11) atelier 
orbital; 12) chepeng de a- 
maraj; 13) modul de coman
dă; 14) modul de serviciu.

Orașul lagunelor este amenințat de o moarte 
lentă. „Salvați Veneția !" tinde să devină slo
ganul anilor '70. Campania de salvare nu a uitat 
nici măcar ordinatoarele. Un „laborator pentru 
studierea dinamicii marilor mase“ a fost creat 
in acest scop de cel mai înalt for științific ita
lian — Il Consiglio Nazionale delle Ricerce. 
Laboratorul a fos-t instalat chiar la Veneția, )>e 
Canal-Grande, fiind adăpostit de celebrul Pa
lazzo Papadopoli. Principalul ajutor al colecti-

VENEȚIA
vului condus de .dr. Roberto Frassetto este un 
ordinator de tip jl.B.M. 360-44, unul din cele 
mai moderne, la ora actuală. Cercurile compe
tente apreciază că acest ordinator este capa
bil să determine condițiile în care devine ne
cesară închiderea lagunei, mai ales în cazul 
creșterii nivelului apelor mării. Pentru închi
derea lagunei vor fi folosiți, probabil, pereți 
mobili confecționați dintr-un oțel special 
montați sub controlul ordinatorului.

Doriți castel 
sau copac ?

in Kuweit, apa costă mai mult decit benzina. Construi
rea unui castel in această țară aproape că este mai ieftină 
decit plantarea unui parc. S-a calculat că pentru a oferi 
apa necesară unui copac sini 
lari pe lună.

Kimonouri... 
poloneze

i prima vedere, informația 
surprinde; totuși, japo- 

inșiși au apreciat calita- 
la

La 
poate 
nezii 
tea kimonourilor fabricate 
Lodz. După specialiștii niponi, 
aceste kimonouri — executate 
dintr-o țesătură de bumbac spe
cială, foarte rezistentă, suplă 
și lucioasă — pot satisface clien
tela cea mai dificilă și mai pre
tențioasă. Cea mai bună do
vadă in acest sens : Polonia 
portă deja kimonouri in Japo- 
n ia.

Ploaie
aur

ex-

© Primul

CU AJUTORUL
le

Tunel aerodinamic 
hypersonic

„Compania Atelierelor și Forjelor** din Loire 
construit tunelul aerodinamic cu rafale 

„S4MA“, conceput în colaborare cu Oficiul 
național de studii și cercetări aerospațiale (Of
fice National des Etudes el Recherches Aero- 
spatiales — ONERA). La această instalație, am
plasată la Centrul de încercări aero-termodina- 
mice ale ONERA de la Avrieux, se pot obține 
viteze de scurgere a aerului cuprinse între Mach 
5 și Mach 14.

„S4MA" va fi utilizat pentru efectuarea unor 
studii asupra pătrunderii navelor cosmice în 
atmosferă, precum și pentru uncie cercetări 
fundamentale. (..Breves Nouvelles France",

APRECIEREA CALITĂȚII IMAGINII 
MIRELOR DE REGLAJ

Verificarea și reglarea co
rectă a receptoarelor de tele
viziune, poate fi făcută numai 
cu ajutorul mireior de reglaj 
Aceste mire sînt astfel con
cepute incit să permită tele
spectatorilor și specialiștilor 
să-și dea seama de la bun în
ceput dacă receptorul de tele
viziune este în bună stare de 
funcționare, dacă este dereglat 
sau defect.

Cu ajutorul mireior de 
leviziune se pot verifica și 
g’a următorii parametri:

1) Centrarea, geometria 
dimensiunile imaginii;

2) Focalizarea spotului
4....ui cinescop;

3) Strălucirea și contrastul 
imaginii, uniformitatea strălu
cirii ;

4) Definiția imaginii ;
5) Reproducerea frecvențelor 

foase și înalte;
6) Stabilitatea sincronizării pe 

orizontală și verticală;

he
re

și

tu—

7) Intrcțcsarea liniilor de 
baleaj;

8) Intensilațeâ imaginilor re
petate, cauzale de reflecția, 
semnalului direct;

9) Prezența semnalelor de 
interferență și a paraziților.

Centrul de televiziune Bucu
rești transmite o miră o- 
bișnuită obținută prin pro
iecția unui dispozitiv pe 
folocatodul unui tub video
receptor și o a doua miră ob
ținută cu ajutorul unor circuite 
electronice numită de specia
liști „miră electronică". Pentru 
telespectator este utilă prima.

Mira de televiziune este for
mată dintr-un caroiaj de linii 
verticale și orizontale între
rupte spre centrul imaginii un
de se găsesc și alte elemen
te pentru reglare. Pe margi
nile orizontale, pătratele sînt 
notate cu literele A.B.C.D. E. 
F.G. și H. (literele A și H lip
sesc), iar pe marginile vertica-

pătratele sint notate cu 1. 
2. 3, 4, 5, și 6.

O imagine bine centrată pe 
ecranul tubului cinescop și a- 
vînd dimensiunile pe verticală 
și orizontală reglate normal

nu știm
si trebuie să aflăm
permite citirea literelor B.C.D. 
F. și G din partea de jos și 
sus și a mirei precum și a cifre
lor 1,2,3,4,5 și 6 din partea 
stingă și dreaptă a ecranului.

Se consideră că imaginea es
te bine reglată chiar și atunci 
cînd dimensiunile imaginii sini 
cu puțin mai mari, atît pe 
orizontală cît și pe verticală 
ceea ce face ca citirea com
pletă a cifrelor și a literelor 
să se facă cu oarecare dificul-

Distorsiunile geometrice ale 
imaginii pot fi ușor observate 
cu ajutorul cercului mare din 
centrul mirei și al cercurilor 
mici din colțuri.

Reglajele de nelinialitate pe 
orizontală și verticală trebuie 
să permită obținerea unor cer
curi cît mai apropiate de forma 
ideală. Aproape toate televi
zoarele moderne care au tuburi 
cinescoape de 110° (grade) au 
distorsiuni geometrice mai ma
ri la colțuri și care sînt ob
servate pe miră, dar care nu 
deranjează cînd se vizualizea
ză programul de televiziune. 
De asemenea, colțurile imagi
nii nu trebuie să fie întune
cate.

Focalizarea spotului tubului 
cinescop se poate urmări dară 
se vizualizează fasciculele de 
linii convergente din mijlocul 
mirei, sau a cercurilor mici 
concentrice, așezate deasupra 
și dedesuptul cercului mare.

Reglajul este optim atunci 
cînd există o delimitare cît 
mai precisă a liniilor conver
gente sau cercurilor concentri
ce. Televizoarele moderne nu 
au posibilitatea reglării foca
lizării spotului tubului cines
cop. Reglarea lor optimă se 
face în prealabil din fabrică 
și se păstrează în timp.

Ing. Hie BREBEN
T

Specialistul american Warren 
Hamilton susține că, acum 2 
miliarde de ani, Pămintul a 
fost „udat" de o ploaie de aur. 
In acest fel explică el întinde
rea zăcămintelor aurifere din 
sud-vestul Africii pe un terito
riu de 25 000 km2. După presu
punerea lui Hamilton, acestea 

resturile unui meteorit din 
care s-a sfărîmat la intra- 
in atmosfera terestră.

necesari cîțiva zeci de do-

echipaj

feminin
japonez „Missei-Petrolierul

ara" — cel mai mare din )u- 
e, cu un deplasament de 

370 000 tone — este, în același 
timp, prima navă japoneză în 
al cărei echipaj se află și femei. 
Proprietarii petrolierului au 
explicat că s-au străduit să al
cătuiască un echipaj obișnuit, 
însă nu s-au oferit destui băr
bați. Patru locuri rămase va
cante au fost ocupate de patru 
femei — selecționate dintre 600 
de amatoare.

Școala elefanților> >

situat în sudul Indiei, 
keda — vînătoarea de 

ajutorul confraților lor dresați, tur- 
aduse în rezervații speciale unde noii 

cum a»

In fiecare an, in statul Maisur, 
are loc o tradițională sărbătoare — 
elefanți sălbatici. Cu 
mele de elefanți sint 
recruți sint invățați cum să execute „munci brute" 
fi, de pildă, transportarea copacilor.

Străbunica protezelor
Cercetarea atentă a unei mu

mii care se află la Muzeul din 
Cairo a dezvăluit un fapt ine
dit : mumia avea un braț de 
lemn. Deocamdată medicii nu

pot să răspundă dacă proteza 
a fost pusă în timpul vieții 
sau după moartea misteriosu
lui personaj.

IN
SFÎRSIT,

LINIȘTE
recentă descoperire în metalurgie va 

avea, se pare, un marc viitor în combaterea 
zgomotului • în marile orașe. Este vorba de un 
aliaj de mangăn și cupru care are aceleași 
proprietăți cu cel mai bun oțel; un clopot 
confecționat din acest aliaj nu se aude deloc 
iar șinele și roțile tramvaielor din același 
aliaj nu fac nici cel mai mic zgomot.

tran/ishiirol
Tokio a fost 

construit recent primul 
medic ..automat tran
zistorizat". Este sufi
cient să se apese pe 
cîteva butoane pe care 
Se indică simptomele 
bolii (migrenă, dureri 
la articulații etc.), pen
tru a primi un răspuns

cifrat care indică di
agnosticul și tratamen
tul respectiv. Astfel, 
de pildă, fomtila ci
frică : „22-8-0-1-22-6-0- 
0-22“ indică următoa
rele : „Primele simp- 
tome de gripă. Atenție 
la Rit și nas. Stați la 
pat".

REBUS • REBUS • REBUS • REBUS

FotOI 1. LEONARDLa adăpat...

ORIZONTAL :
1) Descendenții lui Heracles ;

2) Una dintre cele mai mari 
divinități grecești, fiul lui Teas 
și al zeiței Leto — Corabia 
celor ă0 de eroi care l-au în-- 

cx-
3) 

: 4) 
.Sil-

soții pe Iason în faimoasa 
pediție a „Linii de aur" ; 
Deal — Implică o alegere 
Sufletul lui Remus! — .... 
via“ mama gemenilor Romulus 
și Remus ; 5) Prenume feminin 
.recele — Zeița speranței în 
mitologia romană ; 6) Flamură 
turcească — Molimă pe care 
zeul Apolo o trimite în tabăra 
grecilor în timpul războiului cu 
Troia ; 7) Zeiță considerată 
drept protectoare a căminului 
— Demon la extreme ; 8) Sub
semnatul — Rege al Thesaliei ; 
9) Făurit dc Hefaistos pentru 
zeița Artemis — Pe vremuri 
acolo erau întemnițați lîlharii ;

10) Una din fiicele lui Oedip 
care închisă fiind pentru că a 
îndrăznit să-și îngroape fratele 
se va spînzura în închisoare.

VERTICAL t
1) Zeu ai împărăției subpă- 

mîntene — Soră cu Zeus care 
va ajunge mai lîrziu soția aces
tuia ; 2) Unul din frații lui 
Prometcu ; 3) Considerat pe 
drept cuvînt unul din înteme
ietorii Romei — In fruntea lui 
Atlas!; 4) Culoare, ce exprimă 
puritatea în care se învcșmîn- 
tau fecioarele (mase.) — Le
gende ; 5) Eco1 — Zeu al Soa
relui — Constantinescu Geor- 
geta ; 6) începuturile Tcrrei ! 
— Capul lui Cadmus ! : 7) Din 
nou — Văr al vestitului He
racles ; 8) In cadril — Rușinoa
să ; 9) Luptător grec căruia Ca- 
sandra, fiica regelui troian.

Priam, i-a prezis acestuia că ia 
întoarcere va fi ucis ; 10) Zeul 
vînturilor — Pronume posesiv 
•— Se presupune că zeul turme
lor și al păstorilor. Pan, e in
ventatorul acestui instrument

muzical.

Edmond TECAR, 
elev.

Liceul industrial minier 
Petroșani
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PUTERNIC ÎNDEMN, 
MĂREAȚĂ CĂLĂUZĂ 
ÎN FĂURIREA OMULUI

CIVILIZAȚIEI COMUNISTE
Ă activa permanent
dragostei de patrie

activității po- 
de educare 
a membrilor

Am citit cu deosebită aten
ție și satisfacție propunerile de 
măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolac (. eau>0x111 ’■'mp.c’.ului
iExccutiv al C.C. a! F.C.R. pen
tru îmbunătățirea 
Jilico-ideologice, 
n'-arx $t-!cninistă
dt pirlid, a tuturor oamenilor 
mum ii. Pentru noi, cei care lu
crăm în domeniul culturii, re
ct-ițele propuneri reprezintă li
nii directoare de o hotăritoare 
hisemnătale in activitatea de 
fiecare zi. un îndreptar prețios, 
ierți) in idei și concluzii. ..Un 
ycl deosebit de important in 
crienlarea polilico-ideologit ă a 
juuvității cultural-educative. în 
asigurarea unui conținut pă
truns de spiritul politicii parti
dului nostru, al în’regii crea
ți’ Hterar-arlislice — sublinia
ta tovarășul Ni olae Ceausescu 
— revin organizațiilor de partid, 
(uturor comuniștilor ..are își des
fășoară activitatea în acest do
meniu", adăugind : ..Membrii de 
[partid care fac parte din or
gane de conducere de partid 
și de stat, precum și toți cci 
ce activează în instituțiile ideo
logice. de educație politică, de

învățămint, cultură și artă, în 
întreaga sferă a vieții noastre 
culturale, trebuie să manifeste 
un înalt spirit de exigență par- 
t mică, de combativitate și prîn- 
ipialilate marxist-leninistă".
Muzeul mineritului, așezămin- 

tele culturale din Valea Jiului 
au d iloria de a-și intensifica 
și diversifica activitatea pu- 
nînd un accent pregnant pe 
latura educativă a acțiunilor 
lor. menite să contribuie la in- 
suflarea in rindurile oamenilor 
muncii a dragostei nețărmurite 
față de patrie și partid, față 
de cuceririle revoluționare ob
ținute dc poporul nostru in anii 
construcției socialiste.

Ne revine sarcina de mare 
răspundere de a căuta și pro
mova prin intermediul expo
natelor muzeului, prin limbajul 
specific al artei, cele mai no
bile sentimente și idealuri, apte 
de a declanșa energiile spiri
tuale. creatoare ale tineretului 
nostru care trebuie să fie gata 
oricînd pentru apărarea inde
pendenței și suveranității țării, 
pentru întărirea și înflorirea 
permanentă a României socia
liste. Vom imprima tuturor ac-

m spiritul
și partid

de 
de

Ca

țiunilor noastre un caracter 
profund patriotism so i.ilîst, 
cimentare continuă a unități 
și frăției dintre czmenii mun
cii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, deopo
trivă animali dc aceleași in
terese și aspirații.

om preocupat de trecu
tul de luptă al comuniștilor 
de pe meleagurile Văii Jiului 
nu-mi voi precupeți cunoștin
țele pentru a continua cu forțe 
sporite acțiunea de luminare a 
unor pagini glorioase din vre
murile premergătoare eliberării 
țării, pentru a contribui după 
puterile mele la dezvoltarea 
conștiinței revoluționare, la e- 
ducarea în spiritul învățăturii 
marxist-lcniniste a tuturor oa
menilor 
nent în 
sebil de 
zatoare
Nicolae Ceaușescu în cadrul re
centei ședințe a Comitetului E- 
xecutiv al

muncii, avînd perma- 
față propunerile deo- 
actuale, clare, mobili- 

făcute dc tovarășul

C.C. al P.C.R.

Io n
director al

POPOROGU
Muzeului mineritului
Petroșani

Propuneri
valoare

Propunerile secretarului gene
ral al partidului nostru cu pri
vire la îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice, de educa
re marxist-leninistă a membri
lor dg partid, a tuturor oame- 
siiloi muncii, au stîrnit un larg 
interes, au suscitat o vie satis
facție în rîndul salariaților 
Teatrului „Valea Jiului".

Document politic de o 
J«.-are incomensurabilă, cu 
T e prevederi pentru toate
toarele vieții noastre politico- 
ideologice ^contînd soluționarea 
unor probleme majore, — re
centele propuneri atestă deose- 
t-ta atenție i>e care partidul 
nostru o acordă activității idoo- 
T« gice.

Ca instil ui io de artă, teatrul 
•p*slru urmează 
liniile directoare
ții politico-educative trasate în 
programul elaborat de Congre
sul a] X-lea al partidului și 
Sa alte documente de partid. 
Am descifrat excepționala în
semnătate a recentului docu
ment în caracterul său de în-

va
it m- 
sec-

cu fermitate 
ale aclivită-

de o incomensurabilă
politico-ideologică

dreptar programatic pentru vi
itoarea noastră activitate.

Pătruns de ideea nobilei în- 
riuriri pe care o exercită arta 
teatrală, 
fistic î.și

colectivul 
exprimă 

integrală la aceste 
Sîntem hotăriți să 
di ațiile prețioase 
rientarea repertoriului spre va
lorificarea dramaturgiei origi
nale actuale care oglindește 
problemele fundamentale ale 
vieții noi, socialiste, precum și 
valorificarea tradițiilor înainta
te ale culturii noastre. Și-n ce 
privește relevarea deficiențelor, 
semnalul de alarmă va suscita 
întreaga noastră atenție, repu
diind, înlălurînd tot ce e ba
last, echivoc, carență în arta 
spectacolului.

Opțiunile noastre repertoriale 
pentru stagiunea viitoare vi
zează lucrări valoroase din dra
maturgia românească, contem
porană și clasică. In fază de 
repetiții avansate se află ulti
ma creație a lui Aurel Baran- 
ga » ..Interesul general" alături 
de o piesă din bogata creație

nostru ar- 
adeziunea 
propuneri, 

urmăm in- 
pr ivind o-

a dramaturgului Mircea Ștefă- 
nescu t ...Micul infern". Lucrări 
reprezentative din opera dra
matică a lui Vasile Alecsan-

Blaga, Floria Lo- 
complcta peisajul 
repertoriului nos-

nostru va face to-

dri. Lucian 
vinescu, vor 
autohton a) 
tru.

Colectivul
tul pentru ca arta pe care o 
slujește să devină o oglindă fi
delă a realităților noastre. > 
tribună dinamizatoare a efer
vescenței creatoare a poporului 
nostru.

însuflețit dc comandamentele 
majore 
lectivul 
lur“ își 
ducația 
tutorilor, gravînd și mai adine 
pe frontispiciul instituției dar 
și în conștiința profesională 
cc—1 animă, acel imperativ con
vertit în deviză : ..arta trebuie 
să servească poporul, patria, so
cietatea socialistă".

ale epocii noastre, co- 
Tealrului „Valea Jiu- 
va spori aportul la e- 
ctică și estetică a spec-

Petru STOICAN 
directorul Teatrului 

„Valea Jiului"

lin deziderat primordial
(Urmare din pag. 1)

cicnțe în ceea cc privește în
de plinirea obligațiunilor profe- 
.*• male, folosirea timpului de 
lucru, nemotivate, lipsă de grijă 
d; ță de avutul obștesc, pără- 
s rea locului de muncă înain
te de program dovedește că e- 
fuiența activității noastre poli- 
1 a o-educative nu se ridică la 
»> v-lul necesar. Aceasta se ex
plică prin faptul că nu toți 
membrii dc partid sînt destul

de activi în dezvoltarea res
ponsabilității profesionale a sa
lariaților, nu sînt suficient de 
intransigenți în combaterea ac
telor do indisciplină. Nici for
mele agitației politice de ma
să nu au avut întotdeauna un 
caracter suficient de comba
tiv Dc aceea consider foarte 
bine venite propunerile secre
tarului general al partidului 
privind extinderea și activiza
rea formelor muncii politice de 
masă și sporirea combalivită- 

și vigilenței membrilor de
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compozitorilor 
Tudor Jarda.

22.35 
223t>

trebuie $o 
o ambiție 

soțisfăcu’ 
reușise pe

a da 
reia-

re-
n.ai

15,30
18.10

Ziua a 11-a 
probe neolim-

reducției 
invective 
amintite, 
scrise să 
deplin

Muzică
Ansamblul 

...Miorița" din

o cunosc 
diferit, in 
treaba, de 
fără

in
ia 

su- 
lu-
;n

ca in ur.no 
de certuri $ă trimită 
scrisocre plină de

T V

ocolișuri,

E. M. DILJA
organizează concurs pentru o-
cuparea următoarelor posturi

MAISTRU MINIER 2
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ziua ■Ia

Și 
sint
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£ 
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■ 
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pe acest 
asperități,

teren 
încă 

i oi
Dro-

I fi 
nare,

Pot participa la concurs

Concursul se va ține in 
sediul exploatării.

condițiile realității noostre, 
omul dispune de cele mai 
posibilități de expresie și 

o libertăților cetă-

invățot să ne 
fără

de salarizare

di- 
drep- 
rostim 
răspi-

angajați ai altor unități 
de reglementările in vi- 
sint cele prevăzute in

Și
care îndeplinesc condițiile cerute 
goare. Condițiile
II.C.M. 914/19G8.

Pe urmele materialelor publicate
Deschidcrea emisiunii. 
Spori și sănătate.
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului. Secvențe 
de campanie, 
populară.
folcloric
Cluj.
Albumul 
români :
De strajă patriei.
In reluare, ia cererea 
telespectatorilor. Selec- 
tiuni din „Revista ope
retei" — spectacol rea
lizat dc Televiziunea 
din R.D.G.
Emisiune in limba ma
ghiară.
l’ostmeridian. Sport : 
Regata Snagov — la ca- 
iac-canoe.
— finale 
pice.
Magazin.
Planeta
film serial pentru tine
rel.
Vetre folclorice ..Ca pe 
Someș".
1 "UI de seri — emisiu
ne pentru copii. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Dirigintele poștal din ()- 
radea — reportaj.
Film artistic : ..Ferovia
rul'.
Recital Ruxandra Ghia- 
țâ.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.

ln 
cînd 
mori 
manifestare 
leneșii, respectul pentru adevăr, 
o devenit o cerință de prim or
din. In scopul opărării acestu
ia. nimic nu poote fi conside
rat preo mult. O dată cu tot ce 
e frumos și demn, partidul nc-a 
cultivat la cele moi largi 
mensiuni dragostea pentru 
tale, ne-o 
gîndurile 
cot.

Desigur 
încă moi 
moi există oameni tributari 
unor concepții învechite și 
fund dăunătoare. încă pat 
intilnite cazuri de denatu 
de falsă impresie. Dar, gravita
tea apare cu otit mar mare 
atunci cind un adevăr primeș
te bilet de libera trecere prin 
inlc'med'ul scrisului, al cuvin- 
tulu' tipărit.

Potrivit tradițiilor presei co
muniste, tot ceea ce se scrie 
trebuie să prezinte cu fidelitate 
icolitoteo Iar atunci cind aceas
tă realitate, dintr-un motiv sau 
altul a fost prezentată denatu
rat, se impune ca o cbligoție 
cb'zilută coreclorea. Citite.îl 
irel uie să fie informat exact. 
Este un drept al său ino'ienabil, 
de o cunoaște întotdeaunc lu
crurile oso cum sint ele -de fapt 
și r u sub un alt aspect.

Așo fiind, grija pentru puri- 
totco cuvintului tipărit se situ
ează dincolo de orice comer.tor.

Respect pentru 
cuvîntul tipărit
Pornind de la asemenea ce- 

r’rțe, redoctoiii ziarului „Steagul 
oși " asigură pibFrccoa jnor 

rraleriole bine documentate, 
fundamentale pe o bază fapti
că >colă, ol căroi efect s-a 
simții întotdeauna sub cele i 
evidente rezultole pozitive.

Recent insă, calorilă unei 
formări tendențioase piimilă 
redacție și a unei verificări 
pcrfîciale din partea unui 
crător din cadrul acesteia, 
ziar s-a strecurat o greșeală 
caic, constituie j ăbetere de ia 
conduita amintită mai sus Deși 
cazul este cu totul izolot, el a 
constituit o preocupare pentru 
colectivul redactional, Hind o- 
biectul unei ședințe de profun
dă analiză, cu prilejul căreia 
s-ou tras concluziile co espunză- 
toare.

Este vorbo de o no'.ă recent 
apărută in unul din numerele 
ziorului in care. era cri- 
t'ca'ă o femeie cu numele de 
Anastasia Grigorc din Dilja 
Marc. In urmo unor sesizări, ce 
contestau cum că lucrurile or 
sta oșc, aspectele relolote au 
fest reverificole. Cu acest pri
lej, s-a constolat că intr-adevăr 
situația mare

carte oho decit acega coie fu
sese relatată.

In locolitotea amintită, ca in 
orice loc de altfel ocJo unde 
trăiesc oameni, s-ou născut la 
ur, moment dat niște rjîveigen- 
țe ol căror promotor princioal o 
fost sonitarul Simian Popo. E 
util să precizăm că acesta se 
bucură de o bună apreciere in 
ceea ce privește interesul depus 
pentru rezolvarea sarcinilor pro- 
fesionole Dar, ceea ce a înce
put deia să incomodeze pe con 
cetățenii lui, este o anumită 
predilecție pe core o ore de a 
se ongaia in diverse certuri.

Așo s-a ajuns, 
unor astfel

o
la adresa tovarășei 
Și pentru ca cele 
primecscă un cit mai 

mandat, o găsit de cu
viință că cel mai bine este co 
dumnealui să stea de-o porte 
si să pună pe altcineva iă 
semneze. Un tîoic procedeu de 
a lovi, folosind miinile altuia. 
A«o au opărut Io copoiul scri
sorii amintite, niște nume, des
tul de ombioue, unele din ele 
chior contestate ulterior. O dotă 
misiva olcătuită, a fost trimisă

Io redacție unde, tovarășul' că
ruia i s-a dai sarcina să se 
ocupe de coz, fără a întreprin
de verificarea cuvenită, a luat 
lotul de bun, a moi pus și de 
Io el. iar opoi a dat curs de 
apariție. In felul ocesto, nișlo 
fapte minore, cu un vădit co- 
rocter de răfuială personoiă. 
și-au găsit loc în coloonele zio
rului. Un oulor din umbră, scă 
pol de vigilența cc 
existe, și-a împlinit 
după care a zimbit 
că scopul urmărit ii 
declin.

Despre o persoonă se afir
maseră neadevăruri, fusese pre- 
zentolă intr-o lumină tendențios 
proiectată. Un astfel de lucru 
nu putea bineînțeles să fie pri
mit de către oamenii din loca
litatea resDectivă, decît cu just'- 
ficotă nedumerire. F: 
ce femeia în’ cauză 
sensul că își vede de 
familie si aospodăiie,
probleme d« natura celor 
•a'e Si atunci ?

Tocmai oentru aceea, 
considerat oceastă clarificare cc
fiind de imediată necesitate, Eo 
reDrezintă manifestarea unui 
sincer regret pentru greșeala 
săvîrșită fotă de cititori, față de 
persoono in sorcino < 
pus lucruri nereole. 
constituie în același 
anoojoment ferm de 
intimpinată in viitor 
alie similară.

O®®

(Urmare din pag. I)

sevele

comi- 
luai ea

căreia S-Ol

Ea moi
timp, un

; o fi pre
orice situ

F 
B
B■

Actele pentru 
ținerii concursului

coneurs se vor depune pină in preziua 
la biroul personal ai exploatării.

Informații suplimentare
7—15 de la biroul personal

se pot obține zilnic intre orele 
al exploatării.
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X.

CENTRALA CĂRBUNELUIde a se realiza organizarea su
perioară — la nivelul conjunc
turii actuale și de perspectivă 
a exploatării — a producției și 
a muncii, căreia se caută să i 
se imprime un caracter neîn
trerupt și sistematic. Pe ni
meni nu mai pol mira, deci, 
rezultatele fructuoase, agonisite 
prin strădanii, de către colecti
vul minei, după trecerea pri
mului semestru al anului cu
rent : sporul de 8727 tone la 
producția extrasă din adîncuri, 
depășirea cu 75 kg/post a pro
ductivității muncii, economiile 
la prețul de cost de 500 000 lei 
și încadrarea in consumul spe
cific de material lemnos.

Preocuparea, susținută cu in
tensitate in uit.mul timp, pen
tru pregătirea, selecționarea și 
promovarea cadrelor reprezin
tă o latură remarcabilă a ac
tivității comitetului de direcție. 
Se acordă o mare atenție Ar
mării muncitorilor prin școaia 
de calificare internă a minei. 
Incepînd cu l iunie a.c. s-a tre
cut Ia calificarea minerilor de 
gradul I prin cursuri eu scoate
re din producție. Prima serie 
cuprinde 26 cursanți. Cu parti
cipare neîntreruptă la proce
sul productiv se află în ultima 
perioadă dc formare peste 100 
de muncitori cu profil minier. 
Tot în 
cupării 
telului 
dicația 
s-au
desfășurarea în 
a cursurilor de 
a cunoștințelor 
protecție a muncii pentru per-

și maiștri, 
terminat 

cite 25 de

sorialul mediu tehnic 
Fină în prezent au 
cursul două serii a 
oameni.

In altă ordine de 
telul de direcție al 
nea manifestă 0 i 
puternică față de 
făcute de salariati 
oca/ij, sînt indicate 
vitale termenele — 
propiate — și responsabilitățile 
precise, 
de 
au 
de

zentanții salariaților în 
let participă activ la 
măsurilor, a celor mai adecva
te decizii.

Intre comitetul de direcție și 
comitetul dc partid al minei 
există un deplin consens in 
privința alegerii problematicii 
dc dezbătut, se caută o cana
lizare strictă pe tematici in 
scopul evitării paralelismului. 
Comitetul de partid e continuu 
încunoșliințat de pulsul frâ- 
mîntărilor colectivului minier, 
putînd interveni prompt în 
sprijinirea și în îndrumarea or
ganului <je conducere colectivă, 
in mobilizarea tuturor comu
niștilor pentru realizarea obiec
tivelor comune. Efectul unui a- 
semnea stil de muncă nu poate 
fi decît al ridicatei productivi
tăți. In acest mod s-a conceput, 
s-a proiectat și s-a realizat re- 
amenajarca orizontului princi
pal 400 și a circuitelor puțuri
lor gemene in vederea amelio
rării transportului în subteran, 
eliminarea punctelor de stran
gulare in sfera aprovizionării 
cu material lemnos. îmbunătă
țirea tehnologiei de lucru la 
abatajele frontale, folosirea mai 
rațională a efectivelor și a 
timpului de lucru. Este pe calfe

PETROȘANI■ idei, comi- 
I E. M. Lo- 
recepti vitale 
propunerile 
cu diferite 
< u operati
vii mai a-

partid lată dc fenomenele ne
gative și atitudinile necores
punzătoare față de muncă și 
avutul obștesc.

Ca membru de partid, sînt
hotârît să-mi îndeplinesc înțru- 
tot il îndatoririle ce-mi revin
în calitate de comunist, să mi
litez pentru întărirea puterii
de ‘ •
pe 
dc 
in 
muncim.

înrîurire 
care o 
partid 
rîndul

a muncii politice 
desfășoară membrii 

din sectorul nostru 
colectivului în care

DE UTILAJ

toată certitudinea, de 
românească de utilaj

FOLM
1’E EBOȘ A NT — 7 Noiembrie: 

Poienile roșii (12—14 iulie); 
Republica : Genoveva de Bra
bant (12—14 iulie); PETRI LA ■ 
Ambuscada (11 — 13 iulie); LO
VEA — Minerul : întoarcerea 
dr. Mabuse (12—14 iulie); VUL
CAN : Război și pace, seriile 
III și IV (12—14 iulie); LUPENI 
— Cultural : Prețul puterii 
(12—15 iulie): Muncitoresc: Dis
cuție bărbătească (13—14 iulie).
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ȘCOALA ROMANEASCĂ

Țara noastră se bucură de 
un înalt prestigiu in construc
ția dc utilaj petrolier, ocupînd 
locul trei în producția mondia
lă și locul doi în volumul ex
portului In prezent, această 
subramură produce o gamă 
completă de instalații de foraj 
și prospecțiuni geologice pentru 
adîncimi pînă la 7 000 metri, ca
re sînt cunoscute și apreciate 
în 19 țări din patru conti
nente.

Medaliile de aur și aprecie
rile unanime obținute la dife
rite lirguri internaționale, pre
cum și performanțele realizate 
< u instalațiile noastre de foraj 
in diferite țări ale lumii, per
mit să se poată vorbi în pre
zent, eu 
o școală 
petrolier, aracterizată prin pro
duse cu competitivitate ridica
tă, materializînd un efort de

PETROLIER
in- 
ro- 

asi- 
ex-

gîndire tehnică originală a 
ginerilor și tehnicienilor 
mâni, obținut fără nici o 
milare dc licență. Așa se 
plică faptul că în prezent 70
la sută din utilajul petrolier 
produs în industria noastră dc 
specialitate este destinat expor
tului.

Ținînd seama dc conjunctura 
favorabilă pe piața externă, în 
actualul cincinal, paralel cu spo
rirea producției 
rea instalațiilor 
fi asimilate 350 
se, cu 33 la sulă
cit in cincinalul anterior. In
tre altele, vor fi introduse in 
fabricație instalația de foraj cu 
,m țitine diesel-electrică pentru 
adîncimi dc 6 000 metri, precum 
și agregatele dc cimentare și 
fisurare hidraulică dc 1 050 at
mosfere.

și modern iza- 
existente, vor 
dc noi produ- 
mai multe dc-

V-‘\ gerpres)

comitetului 
arătat că 
soluționate 

de di- 
-opuneri

acest an. datorită preo- 
susținute a 

de direcție, 
forurilor

organizat

comi- 
la in- 

superioare, 
și s-a urmărit
condiții optime 
reîmprospătare 
pe linie de

Secretarul 
partid mi-a 
fost integral 
către comitetul

recție cele 58 de j: 
făcute de comuniști în semes
trul I al anului în curs.

Modest și cumpătat, tov. ing. 
Aurel Brinduș, directorul minei 
și președintele comitetului de 
direcție, ne-a relatat r

— Nu-i meritul unuia, al 
meu. al inginerului șef, esen
țialul vine de ța oameni, de la 
mineri ca întreg... Sigur, im
portant c că și noi am coborît 
mai cu convingere la punctele 
hotă'-it ■ re din adînc. ne-am 
apropiat de cei de la fronturi. 
Să fii exi’cnt, dar să fii uman. 
Se mai întîmplă să se mai su
pere cîtc unul, dar îi trece cînd 
simte că toți ceilalți vor ace
lași lucru. Ambiția îmi e ace- 
e. și. omul nu se schimbă de 
la o zi la alta. Tolu-i să faci 
și pe ceilalți să o aibă. Efortul 
se cere prezent din partea tu

sa dea 
dreptul 
de aur 
îl hră-

turor, fiecare trebuie 
cit mai mult, pentru 
dc a primi. Fructul e 
dacă sevele strădaniei 
ncsc...

DUMINICA 11 II LIE

PROGRAMUL I : 6,00 Buletin 
de știri; 6,05 Concertul dimi
neții: 7,00 Radiojurnal: 7,45 A- 
vanpremieră cotidiană: 8,00 Su
marul piesei: 8,08 De la munte 
la marc; 9,00 Ora satului: 10,00 
R idiomagazinul femeilor; 10.30 
Valsuri celebre; 11.00 Buletin 
de știri; 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pentru

loți; 13,00 Radiojurnal. Spoit; 
13,15 Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Muzica u- 
șoură; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Caravana fanteziei (emi
siune pentru tineret); 16,00 Es
trada duminicală; 19,00 Radio
jurnal; 19.15 Estrada dumini
cală (continuare); 20,00 Tableta 
dc seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Romanțe, cîn- 
lece de petrecere; 21,25 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,10 Panoramic sportiv; 22,30 
Ciulă Mihaela Mihai si Claude

Moment poe- 
de dans; 24,00 
0,03—6,00 E6-

Frangois; 22,50 
tic; 23,00 Muzică 
Buletin dc știri; 
trad a nocturnă.

angajează temporar

muncitori calificați, zidari
pentru diverse lucrări
Salarizarea — conform ll.CM.

Informații suplimentare se pot 
B.A.T. din str. Mihai Viteazul nr.

primi zilnic la sediul
3

MICA PUBLICITATE
Pierdut certificat de cali

ficare în meseria de lăcătuș, 
pe numele Brălilă N, Valen
tin. Declar nul.

VIND autoturism „WARTH-
BURG", str. 1 Mai, 28, Pe'.ro-
•juni.

LV NI 12 IULIE

PROGRAMUL I i 6,00—8,30 
Muzică și actualități; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de .știri; 9,03 La micro
fon, meiodia preferată (conti
nuare); 9,30 Revista 
radio; 10,00 Buletin 
10,05 Popas folcloric 
țul Bacău; 10,30 Știința in 
ba păcii; 10,40 Muzică dc balet 
din opere; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din cântecele și dan
surile popoarelor; 12,00 Muzică 
ușoară; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal;

Avanpremieră cotidiană; 
e pretutindeni; 

Compozitorul săptămînii;

— emisiune 
ostași; 15,00 
15,05 înșir-te 
Pagini vocale

literară 
de știri"; 

jude- 
sluj-

in

13,15
13,27 Cîntccul
14,00
14,30 Te apăr, te laud, te cânt

muzicala pentru 
Buletin de știri; 
mărgărite; 15.35 

și orchestrale din
muzica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 ..La mijloc de co
dru des" — creații corale inspi
rate din lirica eminesciană; 
16,30 Muzică ușoară; 17,00 An
tena tineretului; 17.30 Premiali 
ai festivalului și concursului 
„Mnria Tănase” — Craiova 
1971: 18,00 Orele serii; 20,09 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,30 Teatru ra
diofonic; 21.50 Din repertoriul 
orchestrei Tijuana Brass; 22,00 
Radiojurnal: 22.30 Meridiane
melodii; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Meridiane melodii (•.onti~ 
nuare); 24.00 Buletin dc știfij 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.



4 Steagul roșu DUMINICA 11 IULIE 197!

R. P. POLONA. In fiecare 
an participarea la expoziția 
internațională de la Poznan 
este tot mai mare. Aceasta se 
explică prin faptul că acest 
tirg anual a desenit un loc

de intîlnire intre grupurile de 
oameni de afaceri din est și 
vest.

In foto : O vedere parțială 
a expoziției cu o parte a pa
vilionului românesc.

'•'Ș-r

Succese ale 
forțelor patriotice 

sud-vietnameze
VIETNAMUL DE SUD 10 

(Agerpres). — Forțele patrio
tice din Vietnamul de sud. care 
acționează în regiunea Platou- 
rilor Centrale, au scos din 
luptă în primele șase luni ale 
acestui an aproximativ 15 000 
de militari din rîndul trupelor 
americano-saigoneze — relatea
ză agenția de presă Eliberarea. 
In cursul atacurilor lansate 
asupra pozițiilor deținute de 
trupele inamice în această re
giune. patrioții sudvietnamezi 
au doborît 144 de avioane și 
elicoptere, au distrus 375 de 
vehicule militare și au capturat 
o importantă cantitate de ar
mament aparținînd forțelor a- 
mericano-saigoneze.

--- ♦----

Plenara C.C. 
al P.C. 

din Peru
LIMA 10 (Agerpres). — La 

Lima și-a desfășurat lucrările 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist dm Peru. 
Intr-una din principalele re
zoluții adoptate, plenara apre
ciază că reforma agrară a ge
nerat un sector cooperatist pu
ternic și. totodată, o largă pia
ță internă, care creează condi
ții favorabile industrializării. 
Formarea unui puternic sector 
de stat în cadrul economiei și 
întărirea sa. se relevă, vor fa
cilita într-o măsură importan
tă trecerea la construirea în 
Pe-u a societății socialiste.

Tn încheiere, plenara se pro
nunță în favoarea creării unui 
front larg, format din toate 
partidele și organizațiile pro
gresiste din țară și îndreptat 
împotriva acțiunilor f ;rțe!or 
reacționare.

--- ♦----

Din rtcu 
momente 

de încordare
BELFAST 10 (Agerpres). — 

De cîteva zile. Irlanda de 
Nord cunoaște din nou momen
te de încordare, actele de vio
lență multiplicîndu-se în ulti
mele 48 de ore. După ce la 
periferia orașului Armagh, în 
noaptea de joi spre vineri, au 
fost răniți patru soldați bri
tanici, cu 24 de ore mai tîrziu 
s-au semnalat incidente și la 
Belfast. Explozia unei bombe 
incendiare a determinat pe 
manifestanți, înarmați cu sticle 
goale și pietre, să atace forțe
le de ordine. In timpul inci
dentelor, un alt soldat brita
nic a fost rănit.

La Londonderry, un vlt rnare 
oraș al Irlandei de Nord, au 
fost înregistrate, de asemenea, 
violente ciocniri, în timpul că
rora un tînăr de 26 de ani a 
fcst ucis, iar un altul grav ră 
nit. Pe străzile orașului au re
apărut baricadele. Agențiile de 
presă anunță că 500 de soldați 
britanici sînt așteptați să so
sească aici pentru a se adău
ga celor 11 000 staționați deja 
Ir. Irlanda de Nord in vedere» 
^mențineții ordinii”.

Urmările cutremurului 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 10 
(Agerpres). — Guvernul chi
lian a elaborat un program 
de urgență în vederea lichi
dării urmărilor violentului 
cutremur care s-a produs joi 
noaptea în patru provincii 
ale țării, situate la nord de 
Santiago de Chile. Avînd o 
intensitate de 10 grade pe 
scara Richter în unele din lo
calitățile apropiate epicentru
lui, mișcarea seismică a pro
vocat, potrivit ultimului bi
lanț oficial, moartea a 74 de 
persoane, rănirea gravă a 135 
și pagube materiale conside
rabile. Localitățile Llay-Llay, 
La Ligua, Los Vilos, Illapel, 
Salamanca și Los Andes au 
fost distruse în proporție de 
30—90 la sută. La Valparaiso

Bilanț oficial preliminar 
al ravagiilor produse 

de inundații în ColumbiaI
§
5

BOGOTA 10 (Agerpres). — 
Guvernul columbian a publi
cat primul bilanț oficial pre
liminar al ravagiilor produse 
pînă sîmbătă la amiază de 
inundațiile care au devastat 
în ultimele 48 de ore mari 
zone din sudul țării. Potri
vit acestor cifre, peste 200 de 
persoane și-au pierdut viața, 
iar pagubele materiale sînt 
importante. Numărul real al 
morților și valoarea pagu
belor nu vor putea fi cunos
cute decît peste cîteva zile, 
datorită faptului că zonele a- 
fectate de inundații sînt izo
late și greu accesibile.

Printre cele mai greu lo
vite de calamități figurează 
regiunile Putumayo, din a- 
propierea frontierei cu Ecua
dorul, și Caqueta, devastate 
de apele fluviului Putumayo

I
I
s
5
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Prima săptămînă de dezbateri 
in cadrul sesiunii E.C.O.S.O.C.

GENEVA 10 (Agerpres). — 
Prima săptămînă a celei dc-a 
51-a Sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al Organizației 
Națiunilor Unite (ECOSOC) a 
fost consacrată examinării ge
nerale a politicii economice și 
sociale internaționale. Au luat 
cuvîntul conducătorii unor im
portante organizații internațio
nale interguvernamentale. pre
cum și numeroși membri ai 
Consiliului. întreaga dezbate
re a evidențiat dificultățile e- 
conomice ale statelor capitalis
te și efectele negative ale aces
tora asupra majorității țărilor 
în curs de dezvoltare. Astfel, 
președintele Comitetului Execu
tiv a1- Fondului Monetar Inter
național, Pierre-Paul Schwei
tzer, a menționat evoluția ne- 
satisfăcăioare a economie; prin
cipalelor țări industrializate

SârMtorlrca semicentenarului 
Revoluției Populare Mongole

Consiliul Național

Palestinian și-a reluat
ULAN BATOR 10 (Agerpres) 

— Sîmbătă a avut loc, la 
Ulan Bator, ședința festivă a 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, a Prezidiului Marelui 
Hural Popular și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongo’e, 
consacrată celei de-a 50-a ani
versări a Revoluției Populare 
Mongole.

In prezidiu au luat loc J. Țc- 
denbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri, J. Sambu. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular, și alți conducători 
mongoli, membrii delegațiilor 
de peste hotare, printre care și 
delegația de partid și guver
namentală română, condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv a) 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte

Val de căldură neobișnuită 
în Danemarca

@ Asupra Danemarcei s-a 
abătut, in ultimele zile, un 
val de căldură neobișnuită 
pentru această țară nordică. 
La Copenhaga, mercurul ter
mometrelor s-a ridicat peste 
30 grade Celsius. Drept ur
mare, locuitorii Danemarcei 
au depășit vineri toate recor

— cel de-al doilea oraș ca 
mărime al țării, unde cutre
murul a atins 8—9 grade — 
circa 40 la sută din clădiri 
au fost distruse sau grav a- 
variate. Aproximativ 15 000 
de familii din zonele sinis
trate au rămas fără adăpost 
și continuă să sufere de pe 
urma lipsei apei potabile.

Președintele Salvador Al
lende, care a survolat la bor
dul unui elicopter regiunile 
afectate de cutremur, a a- 
nunțat că guvernul a alocat 
40 milioane de escudos în 
vederea furnizării unui aju
tor imediat sinistraților. El 
a cerut populației să-și u- 
nească eforturile cu autorită
țile pentru ca urmările seis
mului să poată fi lichidate

și ale afluenților lui. O 
tuație grea se semnalează și 
de-a lungul traseului parcurs 
de cel mai mare fluviu al 
țării, Magdalena, mai ales 
în Valea Sibundoy, cunos
cută pentru fertilitatea sa. ca
re este complet inundată. Pes
te 9 000 hectare de culturi 
sînt considerate ca ireme
diabil pierdute, iar situația 
locuitorilor din această vale 
este, potrivit comunicatului 
oficial,. disperată.

Comunicatul precizează că 
se desfășoară ample opera
țiuni de ajutorare a sinistra
ților la care participă trupe, 
formațiuni ale apărării ci
vile și Crucea Roșie. Sînt 
transportate de urgență ali
mente și medicamente atît pe 
calea aerului cit și cu mij
loace terestre.

I
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occidentale, relevînd „ritmul 
lent și inconstant al creșterii 
producției în ansamblu, puter
nicele presiuni inflaționiste și 
importantul dezechilibru al 
balanței de plăți, care au cul
minat recent cu o gravă criză 
a sistemului monetar interna® 
țional".

La rîndul său, Manuel Perez 
Guerrero, secretar general al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), a observat că ac
celerarea curentului inflni ion’st 
în țările dezvoltate din punct 
de vedere economic constituie, 
„în mod special, un subiect de 
preocupare pentru țările în 
curs de dezvoltare, afectate în 
mod serios de creșterea verti
ginoasă și fără precedent a 
prețurilor".

Wiifred Jenks, director ge

al Consiliului de Miniștri.
S. Luvsan, membru al Bi

roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
salutat delegațiile de peste 
hotare sosite la Ulan Bator cu 
prilejul semicentenarului Re
voluției Populare Mongole.

A luat apoi cuvîntul J. Țe- 
denbal, care a prezentat rapor
tul ,.50 de ani ai Revoluției 
Populare Mongole".

Șefii delegațiilor străine pre
zente la festivitate au rostit 
cuvîntări de salut.

Tovarășul Leonte Răutu, con
ducătorul delegației de partid 
și guvernamentale române, a 
transmis cuvîntul de salut al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România.

durile înregistrate de ei pi- 
nă acum la consumul de în
ghețată. Astfel, vineri, chioș
curile de răcoritoare și cofe
tăriile au vindut 7,5 milioa
ne porții de înghețată. Se a- 
mintește că această țară are 
o populație de 4,9 milioane 
de locuitori.

în cel mai scurt timp posi
bil.

Cutremurul dc joi noaptea 
a fost cel mai puternic din
tre cele produse în Chile în 
ultimii zece ani. Subliniind 
intensitatea sa extraordinară, 
institutele seismologice relevă 
că numărul relativ redus al 
victimelor se datorează măsu
rilor de precauțiune luate 
de autorități și populație, în 
special în ceea ce privește 
construcția edificiilor.

De la începutul secolului, 
în Chile au pierit, ca urmare 
a mișcărilor seismice, 62 000 
de oameni. Cele mai multe 
victime au fost provocate de 
cutremurul din ianuarie 1939, 
soldat cu 30 000 de morți și 
distrugerea a șase orașe.

Incursiunea unei 
patrule israeliene 

în Liban
BEIRUT 10 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar liba
nez a anunțat că o patrulă 
israeliană s-a infiltrat vineri pe 
teritoriul Libanului, în apro
piere de orașul Ramia, infor
mează agențiile Reuter și France 
Presse. Soldații israelieni au di
namitat două case situate la 
sud-est de acest oraș, la 800 
metri de frontieră. Nu s-au în
registrat victime.

ELVEȚIA. Locuitori ai o- 
rașului Pont-des-Sauges, ur
mați de membri ai diverse
lor grupe sindicale și poli
tice au coborît în stradă la 
Lausanne, protestînd împo
triva majorării chiriilor.

In foto : Populația cu pan
carte demonstrînd pe stră
zile orașului.

neral al Biroului Internațional 
al Muncii (BIM), a atras aten
ția asupra fenomenului grav al 
șomajului în lume. „Nimeni nu 
mai încearcă să nege gravitatea 
problemei. Cu toată insuficien
ța datelor, se admite, în gene
ral, că șomajul a sporit într-un 
ritm alarmant în cursul anilor 
’60“, a menționat vorbitorul 
arătînd că, statisticile de care 
se dispune demonstrează ofi
cial faptul că în numeroase 
țări, șomajul cuprinde 10—12 
sau chiar 15 la sută din popu
lația activă, cifră căreia trebuie 
să i se adauge toate aspectele 
nefolosirii mîinii de lucru, la 
care statisticile nu se ma: re
feră.

Incepînd de luni, Consiliu! 
Economic și Social al O.N.U, 
își va desfășura ședințele în 
comisii.

La sosirea la Ulan Bator, 
delegația de partid și guverna
mentală română a fost întîmpi- 
n.ată pe aeroport de T. Duger- 
suren, membru al Biroului Po
litic, secretar, al C.C. al 
P.P.R.M., D. Maidar, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, B. 
Lhamsuren, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., de membri .*i 
C.C. al P.P.R.M., miniștri.

La 9 iulie, delegația a depus 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Sovietici.

In aceeași zi. delegația ro
mână a vizitat Muzeul de artă 
plastică al R. P. Mongole și 
Fabrica de textile din Combi
natul industrial Ulan Bator.

Seara, înroreună cu celelal
te delegații de peste hotare, de
legația română a luat parte la 
o festivitate la C.C. al P.P.R.M . 
în cursul căreia oaspeților stră
ini le-a fost înmînată medalia 
jubiliară ..A 50-a aniversare a 
Revoluției Populare Mongole".

Academia de Științe a U- 
niunii Sovietice a fost distinsă 
cu premiul internațional „Ga- 
laberf, instituit în 1957 și care 
se acordă pentru realizări re
marcabile în cucerirea spațiu
lui cosmic. Premiul a fost în- 
mînat președintelui Academiei, 
Mstislav Keldîș, pentru stația 
automată „Luna-16".

© Președintele R.S. Cehoslo
vace, Ludvik Svoboda, a pără
sit sîmbătă Budapesta, înche- 
indu-și vizita oficială, de pri
etenie. efectuată la invitația 
Prezidiului Republicii Populare 
Ungare.

La aeroport, Ludvik Svoboda 
a fost condus de Pal Loszonczi, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R.P. Ungare, și de 
alte persoane oficiale.

© In ajunul sărbătorii na
ționale a R. P. Mongole — cea 
de-a 50-a aniversare a Revolu
ției Populare — la Ulan Bator 
a fost dat în exploatare un nou 
combinat pentru prelucrarea 
lemnului.

Dotat cu tehnică și utilaje 
moderne, combinatul va produ
ce anual materiale pentru rea
lizarea a 1 500 garnituri și 
33 000 piese de mobilă.

© In- Turcia, peste 600 de 
instituții de învățămînt supe
rior, la care sînt înscriși apro
ximativ 80 000 de studenți, au 
fost naționalizate și trecute sub 
autoritatea Ministerului Educa
ției Naționale.

© După cum anunță a- 
genția Associated Press, car
tea intitulată „Documentele 
Pentagonului", care cuprinde 
in volum suita de materiale 
apărute în „New York Times" 
referitoare la documentele se
crete ale Pentagonului pri
vind implicarea S.U.A. in 
Vietnam, a fost epuizată vi
neri la Washington in citeva 
ore. Un purtător de cuvînt 
al editurii „Bantam" a anun
țat că au fost vindute intr-o 
singură zi 12 500 de exempla
re și au fost comandate alte 
20 000. Se pare — a spus el 
— că printre cei mai impor
tanți achizitori ai cărții se 
numără Pentagonul și C.l.A.

Mișcările revendicative din
ROMA 10 (Agerpres). — Du

pă cinci luni de negocieri în
tre reprezentanții sindicali și 
patronat, s-a ajuns Ia un acord 
în legătură cu conflictul de 
muncă ce a determinat greve
le din ultimul timp ale perso
nalului hotelier. In acest con
flict a intervenit ca mediator 
și ministrul muncii, Carlo Do- 
nal-Cattin. In urma acordului 
se prevede o îmbunătățire a

ucrârile
CAIRO L0 (Agerpres) — Con

siliul Național Palestinian și-a 
reluat sîmbătă dimineața lucră
rile — anunță agenția M.E.N. 
După cum a precizat Kamal 
Nasser, purtător de cuvînt al 
Consiliului, în cadrul dezbate
rilor, organizațiile palestiniene 
și-au expus punctele de vede
re privind realizarea unității 
lor. In acest sens, a menționat 
purtătorul de cuvînt, propune
rile făcute s-au referit la ne
cesitatea înfăptuirii uniunii na
ționale prin unificarea condu
cerii și a comandamentului mi
litar, a serviciilor de informa
ții, a ajutoarelor acordate miș
cării palestiniene, precum și 
prin alegerea unui comanda
ment politic.

(V In localitatea Ohrid din 
Iugoslavia a luat sfîrșit ediția 
din acest an a Festivalului bal
canic al cîntecului și dansului 
popular, care a durat șase zile. 
La ediția din acest an a Festi
valului balcanic au participat 
ansambluri folclorice din opt 
țări, printre care și România.

©■ Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, l-a primit pe Mahmud 
Riad, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Unite, care se află 
într-o vizită în Ungaria, infor
mează agenția M.T.I. Au fost 
examinate probleme ale relați
ilor bilaterale.

© Vineri, au avut loc fune
raliile celebrului cîntăreț și in
strumentist american de culoa
re, Louis Armstrong. Mii de 
persoane s-au perindat prin fața 
catafalcului pentru a aduce 
cântărețului un ultim omagiu. 
La serviciul religios a asistat, 
printre alții, primarul orașu
lui New York, Lindsay, iar pre

COMPLOT DESCOPERIT 
ÎN ARGENTINA

BUENOS AIRES 10 (Ager
pres). — Un purtător de cuvînt 
al poliției argentiniene a anun
țat descoperirea unui complot 
vizînd asasinarea președinților 
Argentinei și Uruguayului în 
timpul paradei militare de vi
neri. organizată la Buenos Ai
res cu prilejul zilei indepen
denței țării. Poliția a comuni
cat că a arestat 12 indivizi ar
gentinieni și uruguayeni asupra 
cărora au fost găsite arme și 
explozivi pe care- urmau să-i 

condițiilor de muncă și de sa
larizare ale celor 200 000 de 
lucrători din acest sector deo
sebit de important pentru turis
mul italian. Sindicatele pe ra
mură afiliate celor trei mar: 
centrale — C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. — apreciază rezultatul 
obținut ca pozitiv și, în con
secință, au hotărît suspendarea 
grevelor pe plan local aflata

Kamal Nasser a precizat, de 
asemenea, că cele cinci subco
mitete, create în cadrul dezba
terilor Consiliului, și-au început 
sîmbătă seara activitatea. Co
mitetele — politic, militar, fi
nanciar, de unitate națională și 
pentru problemele locuitorilor 
din teritoriile ocupate — vor 
examina mijloacele de a pune 
in practică rezoluțiile Consiliu
lui Național Palestinian privind 
stabilirea unității naționale pa
lestiniene.

Agenția menționează, în ace
lași timp, că la Cairo a fost 
dat publicității un comunicat 
al Consiliillui Național Palesti
nian privind relațiile dintre au
toritățile iordaniene și mișcarea 
de rezistență palestiniană.

ședintele Nixon a trimis un re
prezentant special.

Ministrul de externe ecua- 
dorian, Jose Maria Ponce Ye- 
pez, a prezentat șefului statu
lui, Jose Maria Velasco Ibarra, 
demisia sa. Deși într-o decla
rație făcută ziariștilor se arată 
că motivele demisiei ar fi „de 
ordin personal", în cercurile 
politice ecuadoriene se vorbeș
te cu insistență despre unele 
neînțelegeri ce ar exista între 
președintele Ibarra și diverși 
membri ai cabinetului.

@ Statele majore ale arma
tei guinceze, reunite în consi
liu de război, au pronunțat 
sentința de condamnare la 
moarte în cazul a opt ofițeri 
acuzați de „înaltă trădare și 
complicitate cu inamicul" — 
anunță postul de radio Conakry. 
Printre condamnați se află ge
neralul Keita Noumandian, fost 
șef al Statului Major general 
al armatei guineeze și al ca
binetului militar dc pe lîngă 
Președinția Republicii.

• In localitatea sud-coreea- 
nă An Chong Ni s-a produs 
o ciocnire între grupuri de mi
litari americani — albi și ne
gri — staționați aici. Inciden
tele au fost declanșate după 
ce un militar alb a aruncat 
cu pietre intr-un grup de ca
marazi ai săi de culoare. Cioc
nirile au durat peste două ore 
și ele au fost oprite numai în 
urma intervenției poliției mi
litare americane.

folosească în timpul atentatului. 
Complotiștii intenționau să di
rijeze spre tribuna oficială o 
cisternă umplută cu benzină, 
care urma să explodeze în 
momentul sosirii celor doi pre
ședinți. S-a precizat, de aseme
nea, că a fost reținut un indi
vid înarmat cu o pușcă cu lu
netă, ce trebuia să dea semna
lul atacului și, în același timp, 
să-i ucidă pe cei doi președinți 
în cazul în care ar fi scăpat 
din atentat.

în curs, precum și a acțiunii 
pe scară națională, prevăzută 
pentru 12, 13 și 14 iulie.

In alte sectoare de ncLvilate, 
mișcările revendicative conti
nuă. Medicii de la spitalele din 
Roma au anunțat o grevă pe o 
perioadă de o lună, cevînd îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă.

Tot în capitala italiană, se 
află în curs greva .de patru

FAPTUL 
DIVERS 

IN LUME
In epoca de piatră

Recenta descoperire in pă
durile montane de pe Insula 
Mindano, din sudul Filipinelor, 
a unui trib aliat in stadiul 
epocii de piatră și trăind de 
sute de ani in afara oricărui 
contact cu restul omenirii este 
apreciată de specialiști drept 
unul din cele mai fascinante 
capitole ale studiilor antropo
logice. Celor circa 100 de mem
bri ai tribului le sint necunos
cute orezul, porumbul, sarea, 
zahărul, olăria, marea. Ei con
stituie, probabil, și singurul 
popor din lume care ignoră tu
tunul.

Anomalie ciudată

O anomalie ciudată aprecia
tă ca incurabilă, prezintă feti
ța irakiană Intisar El Azara, 
in virstă de șapte ani. Oarbă 
in cursul zilei, ea este capabilă 
in schimb să vadă noaptea.

Profesorii afirmă că fetița 
este foarte inteligentă și poate 
citi cu ușurință, dacă... își 
umbrește pagina.

Itinerariul flăcării 
olimpice i

A fost stabilit traseul p« 
care il va parcurge flacărc. o- 
limpică înainte de a ajunge 
la Miinchen, unde vor avea 
loc, în vara anului viitor, Jocu
rile Olimpice.

După ce va fi aprinsă pe 
stadionul „Olimpia" din capi
tala greacă, torța va străbate 
itinerariul Atena - Istanbul - 
Sofia - București - Belgrad - 
Budapesta - Viena - Mun- 
chen.

Captură fabuloasă 
de heroină.

Peste 45 de kilograme de 
heroină pură, avind o valoare 
de 12 500 000 dolari, au fost 
capturate într-un apartament 
din cartierul newyorkez Queens. 
Cu această ocazie, poliția a 
arestat patru persoane.

Pele în conflict cu 
autoritățile >

Celebrul fotbalist brazilian
Pele a intrat se pare intr-un 
serios conflict cu autoritățile 
federale, ca urmare a inten
ției sale de a se retrage ofi
cial din echipa națională. Mi
nistrul Jarbas Passarinho, care 
conduce activitatea sportivă 
braziliană, a declarat că, el 
„resimte un profund regret 
pentru faptul că Pele a hotă- 
rit să se retragă din selecțio
nata națională, din motive per
sonale, cu toate că . este ca
pabil incă să poarte tricoul 
de triplu campion mondial". 
Din cercuri oficiale s-a aflat 
că cfiiltilitățile vor boicota 
ceremoniile prevăzute cu pri
lejul ultimului meci pe care 
Pele ii va juca în selecționata 
națională. O notă oficială a 
aceluiași ministru, înaintată 
președinției țării, sugerează ca 
autoritățile să aștepte pînă ce 
Pele se va retrage din fotba
lul profesionist pentru a i se 
înmina premiile oficiale. A- 
ceasta ar însemna ca Pele să 
fie sărbătorit oficial de abia 
peste trei ani, data cind se va 
retrage definitiv din fotbal.

Se apreciază că in felul a- 
cesta autoritățile încearcă să 
exercite presiuni asupra „re
gelui" neincoronat al fotbalu
lui brazilian pentru a-l deter
mina să nu abandoneze acti
vitatea in selecționata țării.

X______________

Italia
zile a lucrătorilor ds la căilo 
ferate, care a provocat seri
oase dificultăți traficului fero
viar. Sindicatele muncitorilor 
din construcții au anunțat în
treruperea activității pentru a 
săptămînă. în semn de prolesi 
față de faptul că, în parlament, 
se tergiversează dezbaterile în 
vederea aprobării reformei 
construcțiilor de locuințe.
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