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Lucrări

extindere

preparația

Preparația cărbunelui din 
Lupeni cunoaște de cîteva zile 
o atmosferă de... șantier. La 
începutul celui de-al patrulea 
trimestru al anului, aici se 
vor monta noi benzi de trans
port: <• și sortare a cărbunelui. 
Lucrările pregătitoare se află în 
faz. finală. Pentru a oferi spa
țiul necesar extinderii prepa- 
rației, au fost excavați aproxi
mativ 30 000 mc de pămînt. Me
rite deosebite în finalizarea a- 
cestei lucrări înainte de ter

men revin excavatoristului Alecu
Drăgliici, buldozeristului Con
stantin Gogu și șoferilor Vasile 
Bocșan, Teofil Filip, Aurel Dan 
și Constantin Bocșan.

In același timp au fost reali
zați și primii 90 metri din zi
dul de sprijin (ce va avea o 
lungime totală de 180 m) a* 
terasamentului triajului prepa
rat iei.

CITIȚI AZI

MA

In conformitate cu art. 23 din Legea nr. 57/1968 de or
ganizare și funcționare a consiliilor populare, convoacă cea 
de-a Xl-a sesiune a Consiliului popular al municipiului Pe
troșani, care va avea loc în ziua de 29 iulie 1971, ora 9, în 
sala clubului Centralei cărbunelui Petroșani, cu următorul 
proiect al ordinci de zi- 1. Raport: Preocuparea Comitetu
lui executiv pentru realizarea planului de-investiții socio
culturale pe semestrul 1/1971. Măsurile ce se impun pentru 
asigurarea planului anual și a frontului de lucru pe anul 
1972.

In procesul îmbogățirii cunoș
tințelor oamenilor muncii cu 
noile cuceriri ale științei și teh
nologiei contemporane, propa
ganda tehnico-economică capătă 
un rol deosebit. De o însemnă
tate excepțională sînt în acest 
context indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse în 
expunerea la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al acti
vității politice și cultural-educa
tive, privind crearea condițiilor 
pentru valorificarea rapidă a 
cuceririlor științei și tehnicii 
autohtone, evaluarea justă a 
cunoștințelor din acest dome
niu, răspîndirea lor prin toate 
mijloacele.

In decursul anilor, sindicatele, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid au acu
mulat o bogată experiență în 
propaganda tehnico-economică. 
Străduindu-se să răspundă cît 
mai bine sarcinilor ce le-au 
fost puse în față de documen
tele Congresului al X-lea a) 
partidului și hotărârile ulteri-

oare inspirate de acestea, sin
dicatele au subordonat propa
ganda lor tehnico-economică îm
bunătățirii pregătirii profesiona
le a cadrelor — muncitori, in
gineri, tehnicieni — problemă 
a cărei rezolvare este menită 
să determine o eficiență eco
nomică sporită. In acest scop 
s-a întocmit un plan comun al 
acțiunilor de propagandă teh
nico-economică la nivelul jude
țean, la elaborarea căruia și-au 
adus aportul, pe lingă Consiliul 
județean al sindicatelor Hune
doara, cabinetele pentru pro
blemele de organizare științifi
că a producției și a muncii din 
Deva și Petroșani. Pornind de 
la ideea că informarea tehni
că trebuie să fie concretă și, 
în același timp, de detaliu, ma
rea majoritate a comitetelor 
sindicatelor din întreprinderile 
municipiului și-au propus or
ganizarea unor acțiuni cît mai 
apropiate de preocupările coti
diene ale colectivelor respec- 

ptive. La mina Lupeni, de exem- 
‘ piu, pe lîngă un curs al Uni

versității populare organizat
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Președinte,
CLEMENT NEGRLȚ

Secretar,
ION MISCIIIE

Cadru pitoresc din orașul Petroșani

Veniți să
Stau și privesc. Par

că nu-mi vine a crede. 
Orașul acesta înflori
tor, cu zeci de blocuri 
însumînd mii de apar
tamente, cu școli' noi, 
complexe comerciale 
să fie oare localitatea 
în care mi-am pierdut 
copilăria ? Și totuși ea 
este. Vulcanul se nu
mără azi printre ste
lele de primă mărime 
ale Văii Jiului, atît ca 
potențial industrial, cît 
și social-cultural, de în- 
vățămînt și sănătate. 
S-au înfăptuit multe 
lucruri demne de a ve
dea lumina tiparului. 
Să le trecem, deci. în 
revistă, pe cele mai 
recente. Chiar dacă in

ceea cc privește valoa
rea bănească nu se si
tuează pe primul loc, 
cea mai mare realizare 
din acest an a orașu
lui este fără îndoială 
spitalul. Locuitorii o- 
rașului se mîndresc pe 
bună dreptate cu noul 
lor edificiu de sănă
tate. Pentru unii din
tre ei satisfacția e du
blă. Au contribuit doar 
în mod voluntar la c- 
fectuarea multor lu
crări prin care s-a 
grăbit terminarea și 
darea mai devreme în 
folosință a noului o- 
biectiv social. S-a ri
dicat însă și o altă 
problemă. Ce facem cu 
clădirea fostului spi-

ACȚIUNI DE MASA,
mijloace și căi importante de educare 
a pionierilor și școlarilor în spiritul 

dragostei față de
Patriotismul, cuvînt bogat în 

înțelesuri și rezonanțe spiritua
le, sevă a vieții și conștiinței 
noastre, este sentimentul pro
fund care dă naștere unor ati
tudini și fapte vizînd dragostea 
față de țara în care trăim; el 
îmbărbătează la strădanii și 
rezultate deosebite pe fiecare 
cetățean al patriei. „Avem o ța
ră frumoasă și bogată — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— un popor harnic și cuteză
tor, care timp de peste două 
milenii în anii grei de restriște 
înfrățit' cu codrii, rîurile și 
văile, și-a apărat glia, iar a- 
cum, sub conducerea partidu
lui își zidește o țară nouă11.

Pline de un profund conți
nut patriotic cuvintele de mai 
sus includ totodată și direcții 
pentru munca educativă în rân
dul pionierilor și școlarilor. E- 
ducarea sentimentului patriotic 
la copii, reprezintă o sarcină 
permanentă, complexă și de 
mare răspundere a școlii, a or
ganizației de pionieri, a fami
liei, a tuturor factorilor edu
cativi.

Fiecare pionier sau școlar 
trebuie să înțeleagă că patria 
este țara în care trăim cu fru
musețile și bogățiile ei, este 
vatra istoriei luptelor maselor 
populare pentru libertate și cul
tura poporului, este efortul u- 
nit al tuturor celor ce muncesc 
și care, sub conducerea parti-

pentru maiștri și șefi de brigăzi 
în care au fost incluse expu
neri ca de exemplu „Căile și 
mijloacele de reducere a chel
tuielilor de producție și de 
creștere a rentabilității11, „îm
bunătățirea tehnologiilor de sus
ținere în abataje cu front lung11, 
au funcționat și trei lectorate 
tehnice în care au fost cuprinși 
peste 200 de maiștri, șefi de 
schimb și lucrători din sectorul 
electromecanic.

Paralel cu aceste forme, co
mitetul sindicatului a organi
zat, periodic, în colaborare cu 
conducerea exploatării, cicluri 
de conferințe, dezbateri și sim
pozioane pe diferite teme ridi
cate de producție. In cursul 
lunii aprilie, de pildă, a avut 
loc o interesantă dezbatere pe 
tema „Metodă de exploatare de 
mare productivitate pentru stra- 
tele groase din Valea Jiului". 
Această dezbatere a orientat 
eforturile colectivului spre creș
terea productivității muncii în 
abatajele frontale. O eficiență 
operativă a avut și dezbaterea 
privind „Extinderea tăierii me
canice în galerii în vederea 
creșterii vitezei de avansare și 
a productivității muncii". In ur
ma ci brigada minerului Con
stantin Sirop, din sectorul IV, 
al cărei 
utilat cu 
orari de 
avansare 
lerie.

La E.

loc de muncă a fost 
o combină pentru lu- 
pregătiri a realizat o 
lunară de 196 m în ga-

Chiar și cel mai experimentat 
ghid al oficiului județean de 
turism intră în dilemă atunci 
cînd cineva cere să-i recoman
de cel mai bun loc, sau cel 
moi frumos traseu pentru dru
meție, odihnă și agrement. Sint 
multe locuri care merită să fie 
văzute și cunoscute. E foarte 
greu de ales numai unul din
tre minunatele monumente na
turale cu care au'fost înzestra
te păminlurile hunedorene. Nu-i 
o treabă ușoară ca să alegi 
zona în care istoria a lăsat 
cele mai interesante urme și 
e foarte dificil să renunți la 
stațiunile balneoclimaterice din 
Vața și Geoagiu, pentru caba
nele presărate printre brazii 
munților. Fiecare iși are farme
cul ei și chemarea specifică, 
iar majoritatea dintre aceste 
locuri sau monumente nu te 
„lasă" să le vezi numai pentru 
o singură dotă. Patrimoniul 
turistic și de agrement al ju
dețului Hunedoara capotă me
reu valori superioare core-i com
pletează, ca o necesitate a e- 
pocii noastre, harta, puterea e- 
conomică și personalitate de 
județ în continuă dezvoltare. 
Pentru acest lucru se fac deo
sebite eforturi materiale și spi
rituale, se crează mai mult ca 
orieînd. Gu un deceniu în ur
mă inventarul turistic al ju
dețului era destul de sărac. In 
el r,u figura hanul „Bucura" 
din Hoțeg sau cobana „Că
prioara" de lîngă Deva, nu 
erau trecute aici motelul de la 
„Cinciș" sau bufetul „Zimbru". 
La mult căutatul Castel al cor- 
vineștilor abia începuseră lu
crările de restaurare, iar o se
rie de alte reolizări erau nu
mai în proiecte. Dezvoltarea 
multilaterală a județului cerea 
o orientare corespunzătoare și 
măsuri mai energice în dome
niul turismului. Cu vreo 6 ani 
în urmă un grup de specialiști 
au elaborat studiul de siste
matizare a zonelor turistice din 
această porte a țării. Au fost 
stabilite apoi detalii de siste-

matizare pentru stațiunile 
neare Geoagiu și Vata, pentru 
zonele cabanelor Peștera Bolii 
din Petroșani și Căprioara de 
lingă Deva. Sub îndrumarea 
organelor de partid, consiliile 
populare și unitățile locale spe
cializate au întocmit bogate 
planuri pentru gospodărirea și 
dezvoltarea bazei turistice din 
județ. Multe dintre măsurile 
preconizate sint acum realități 
concrete. După cum se știe la 
Costești s-a construit o fru
moasă cabană. Realizatorii au 
urmărit ca să asigure in pri
mul rind loc de popas pentru 
cei care, îndemnați de setea 
cunoașterii, pornesc spre intere
santele vestigii istorice ale bă- 
trinelor cetăți din munții Orăș- 
tiei. Foarte repede cobana de 
la Costești a devenit mult 
căutată și prea mică. Pentru 
prima dotă anul acesta s-au 
plantat în jurul ei și cîteva că
suțe.

— E numai una dintre mă
surile care s-au luat pentru 
deservirea turiștilor in acest 
sezon, ne-a declarat tov. Vasile 
Furir, directorul oficiului jude
țean de turism. Noi am acțio
nat ca să dezvoltăm capaci
tățile de cazare și să îmbună
tățim deservirea. In acest se
zon stațiunea de la Geoagiu a 
fost completată cu un nou pa
vilion care are 109 locuri și 
cu un interesant bar. La ca
bana Gura Zlota s-au construit 
șase căsuțe, iar Ic campingul 
de la Strei s-o amenajat o 
bază sportivă, terasă și s-au 
montat dușuri la căsuțe.

Rind pe rind, tovarășul di
rector ne-a oferit amănunte 
despre „cărțile de vizită" cu 
care județul iși primește oaspe
ții din țară și de peste hotare. 
Bineînțeles că una dintre cele 
mai semnificative o reprezintă 
noul complex hotelier „Rusca"

bal-

T. ARDELEANU

patrie și partid
dului, construiesc o viață nouă. 

Minunatele condiții în care 
învață și trăiesc copiii țării, 
noile școli, cartiere, întreprin
deri, la a căror înălțare sînt 
martori, vorbesc despre faptul 
că numai astăzi, sub condu
cerea partidului se înfăptuiesc 
visurile de secole ale poporu
lui și luptei sale. De aceea, e- 
ducarea în spirit patriotic a 
pionierilor și școlarilor presu
pune și cultivarea dragostei și 
recunoștinței față de partid, a 
cărui activitate se caracterizea
ză prin cel mai profund patrio
tism.

Este cunoscut faptul că edu
carea sentimentului patriotic 
constituie un proces de durată 
care se realizează treptat îm- 
brăcînd diferite forme în func
ție de vîrsta și gradul de dez
voltare a copiilor și că la baza 
realizării acestei misiuni stă e- 
fortul colectiv al școlii, al or
ganizației de pionieri și al fa
miliei, factori chemați să par
ticipe în aceeași măsură și cu 
aceeași răspundere la educarea 
patriotică.

Această misiune se realizează

M. Lonea sindicatul 
a desfășurat o propagandă teh
nică activă prin diferite con
cursuri pe meserii, conferințe, 
mese rotunde. Problemele puse 
în dezbatere vizau reducerea 
consumului specific de lemn și 
exploziv. Măsurile luate în ur
ma dezbaterilor, propunerile 
care s-au făcut, s-au materia
lizat în avantajul că la lemn 
de mină consumul specific s-a 
redus cu 2,7 mc pe 1 000 tone 
de cărbune, iar la cherestea 
cu 5,2 mc pe 1 000 tone de 
cărbune extrase.

Și la E. M. Aninoasa comi
tetul sindicatului a inițiat cî
teva acțiuni interesante. Așa 
a fost spre exemplu simpozio
nul organizat cu concursul con
ducerii minei pe tema 1 „Posi
bilitățile de creștere a produc-

M. CIIIOREANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Prof. Victor IAȚENCO 
Președintele 

Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

ne vedeți orașul
tal ? Consiliul popular 
a judecat și în acest 
caz cu multă chibzuia
lă. Clădirea are deja 
un profil specific sani
tar. Dacă vom efectua 
cîteva lucrări de ame
najare și reparații vom 
avea o policlinică spa
țioasă, bine dotată, în 
măsură să satisfacă pe 
deplin cerințele. Ideea 
fiind bună, a fost a- 
doptată, iar vulcănenii 
vor avea în curând una 
din cele mai spațioase 
policlinici din Valea 
Jiului.

In orașul Vulcan s-a 
dat în folosință în a- 
cest an și depozitul de 
desfacere a produselor 
petrolifere a cărui va-

ridică laloare se
5 000 000 lei. Este o a- 
devărată îneîntare să-1 
privești. întins pe o 
suprafață apreciabilă, 
cu o mare capacitate, 
depozitul se numără 
printre cele mai mo
derne unități de acest 
gen din raza Bazei a 
8-a Timișoara.

Gospodarii orașului 
6-au gîndit și la po
sibilitățile de depolua
re a atmosferei. După 
studii îndelungate s-a 
trecut viguros la ac
țiunea de racordare a 
centralelor termice la 
rețeaua de termoficare 
a orașului. Operațiu
nea a început cu cen
trala termică nr. 3 și

continuă cu 
1 și 2. Aici 
să facem o 
ranteză. Paralel cu lu
crările de racordare la 
rețea se exeoută și in
stalațiile de încălzire 
centrală la cîteva blo
curi și la Școala ge
nerală nr. 1 ce nu se 
buourau de acest avan
taj. Ar mai fi de re
latat despre faptul că 
elevii din Vulcan -vor 
avea în scurtă vreme 
o Casă a pionierilor bi
ne pusă la punct și 
bine dotată, un atelier

centralele 
se cuvine 
mică pa-

D. CRIȘAN

'Continuare in 
pag. a 3-a)
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FORME Șl... FORME!
In marea majoritate a ca

zurilor se respectă — așa 
cum e firesc — legile și re
glementările in vigoare cu 
privire la angajarea și înca
drarea de personal in unită
țile și instituțiile noastre. 
Dar mai sint, încă, din pă
cate și unele mici excepții.

Păduri fără uscături, 
văzut-ați ?

★
Cabinetul directorului, 

șat de sus pină jos...
Invitată să ia loc — 

citanta pentru angajare poar
tă o suprastructură vestimen
tară, îndeajuns de sumară. 
Evident, nu asta îl magne
tize pe cel la care venise...

— ...Care va să zică, toc
mai din capătul țării... Fai- 
ne-s moldovencele...

Fata era pe punctul de a 
roși, cind directorul, redeve
nind extrem de oficial, a- 
pasă, plin de decizie, pe bu
tonul soneriei și ordonă ca, 
imediat, să fie chemat șeful 
biroului personal.

— O angajăm!
— Tovarășe director, dar 

n-are act de studii, nici do
cument de transfer... For
mele...

— Ce forme ? Are forme, 
tovarășe... Recomandarea nu-i 
și ea o formă ? Și încă cu cit 
conținut... (și clipi din ochi). 
Dialectic, tovarășe...

Preopinentul tăcu, mile.
A doua zi o nouă sala-

riată (in toată regula) figura 
in statele de plată...

★
Omul din )a(a noastră 

un cadru cu funcții dar 
cu... disjuncții în ale vede
rilor obiective. Dumnealui

e

mai

piu-

soli-

măcar nu vrea să audănici 
că la Oficiul pentru proble
me de muncă și ocrotiri so
ciale sint înregistrate o sea
mă de tovarășe foarte cores
punzătoare și că majoritatea 
dintre ele merită cu priso
sință postul in discuție.

— Lasă-mă, dom’le, cu con
dițiile de studii... Trebuie 
(cită greutate dă cuvintului!) 
să angajăm pe această tova
rășă și nu pe alta. Mai sînt) 
și altfel — de — condiții... 
(Mde, e cam personală, in
tr-adevăr, relația cauzală, dar 
trebuie căutat și obținut nea
părat efectul... scontat. Res
pectiva era nepoata lui cu
tărică, ce avea mașină mică

o leafă bunicică. Că-i cam 
cu hopa Mitică, nu-i nimica... 
Și, fiindcă sîntem in paran
teză. nu strică...).

Iar argumentele sint 
tr-adevăr... dezarmante.

★Dosarul de pe masă, e un 
dosar in regulă, după pă
rerea avizată a directorului. 
„Dar ce, noi sintem forma
liști, birocrați ? Nu, tovară
șe... Și ce dacă n-are nici 
o fișă de angajare ? Să fa
cem din asta o problemă ? 
Să dăm omului in cap ? Dar. 
noi nu dăm nimănui, noi a- 
vem obraz subțire, noi ară
tăm că sîntem civilizați, pi- 
nă-n pînzele albe..." Nu știm 
cit de. pure or fi „pînzele" 
tovarășului director, dar do
sarul la care ne referim e 
curat ca lacrima... Singurul 
act care-l cuprinde: o notă 
prin care persoana e rugată 
frumos (!) să prezinte — in
tre altele — și actele de stu
dii... „Cind o putea... Pentru 
că noi vrem să atragem, să 
stabilizăm oamenii, știți ce 
racilă e fluctuația..."

Un picur înduioșător, intre 
genele directorului.

★— ...am luat ji măsuri 
drastice. Acționăm ferm! Vă 
referiți cumva la tovarășu... ?

in-

T. MORAR

(Continuare în pag. a 3-a)
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,,6iganți“ mai | 
mici ?

Administrația uneia din nia- | 
rile întreprinderi constructoare . 
de nav# din Kawasaki (Japo- | 
nia) a renunțat la planurile sale | 
de a construi docuri pentru na- | 
vele cu tonajul de peste 1 mi- | 
lion t. Specialiștii firmei consi- I 
derâ că accidentele care au a- I 
vut loc în ultima vreme Ia bor- ■ 
dul unor petroliere gigant vor I 
duce la scăderea tonajului na- • 
velor petroliere. |

Cercetările arheologice de pe Valea Streiului, 
dovezi ale continuității de viață după anul 271

w <£)

<£> a>

Pornind de la eschimoși
f

80 la sulă din cantitatea de apă dulce existentă pe 
glob se află în calotele de gheață ale Groenlandei și Antarc- 
tidei. Pornind de la faptul că eschimoșii își păstrează apa 
potabilă sub formă de sloiuri de gheață, e firmă daneză s-a 
specializat în furnizarea de „apă pură naturală' sub formă 
de cuburi de gheață din aisberguri.

„Uragan" util
Specialiștii bulgari au con- 

ftvuit un generator capabil să 
transforme energia valurilor 
ntârii in curent electric. Noua 
Instalație denumită „Uragan". 
tare o capacitate de 1 000 CP și 
locate fi folosită in viitoarele 
centrale electrice plutitoare.

Pescuitul 
simplificat

Pescarii australieni au inven
tat o nouă metodă de pescuit: 
atragerea peștelui cu ajutorul 
ultrasunetelor in niște conducte 
care se varsă în fabricile de 
conserve de la farm.

I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Cafeaua în pericol
Plantațiile de cafea din Brazilia, țară care furnizează I 

un sfert din întreaga producție de cafea a lumii, sînt ame- ® 
nințate de o ciupercă cunoscută sub numele de .rugina ca- I 
felei*. Pînă în prezent au fost cheltuiți 50 milioane cru- _ 
zeiros pentru construirea unor cordoane sanitare, însă toate I 
măsurile s-au dovedit ineficiente i ciuperca se întinde spre ■ 
nordul țării, cuprinzînd plantație după plantație. Știrile | 
venite în capitala Braziliei din regiunile cu plantații de g 
-Mea sînt alarmante: boala a cuprins 200 000 arbori de ca- R 
fea de pe 66 de plantații din regiunile Sao-Paulo și Parana, I 
regiuni care produc 90 la sută din cantitatea de cafea bra- E 
ziliană. Deoarece cordoanele de fungicide ridicate în calea I 
ruginei cer investiții masive, guvernul intenționează să spo- ■ 
rească prețul cafelei. |

Epoca cuprinsă în'.re 
anii 271 (încetarea stă
pânirii romane la nor
dul Dunării) și seco
lul X al erei noastre, 
reprezintă, fără îndoia
lă. una dintre perioa
dele cele mai intere
sante din istoria veche 
a României.

Problema continuită
ții daco-romanilor în 
spațiul vechii provin
cii Dacia după retra
gerea aurelianu a fost 
mult discutată și con
troversată în literatura 
arheologico-istorică și 
filologică din trecut. 
Discuțiile în juru) a- 
cestei probleme au dat 
naștere la păreri deo
sebite. uneori diame
tral opuse, părăsind 
de multe ori obiecti
vitatea științifică nece
sară și alunecînd pe 
căi cu caracter ten
dențios care au stînje- 
nit lămurirea științifi
că a subiectului con
tinuității. .Adversarii 
continuității daco-ro
manilor la nordul Du
nării, care negau au
tohton ia românilor în 
teritoriile care le lo
cuiesc, porneau de la 
două premise, una că 
pe timpu] împăratului 
Aurelian (a. 270—275) 
întreaga populație ar 
fi fost retrasă la su
dul Dunării, și a doua, 
că în secolele care ur

mează, izvoarele istori- 
co-literare romane tîr- 
zii și bizantine nu mai 
menționează la nordul 
Dunării existența unei 
populații daco-romane. 
ci numai a populați
ilor migratoare. Acest 
argument al tăcerii iz
voarelor era considerat 
decisiv.-

Dovezile arheologice 
și numismatice privind 
existența, continuitatea 
și dezvoltarea istorică 
a populației daco-ro
mane în secolele ur
mătoare epocii lui Au
relian. tot mai nume
roase datorită noilor 
cercetări și descoperiri, 
constituie mărturii di
recte de o netăgăduită 
însemnătate istorică, 
care fac ca vechiul 
..argument1* bazat pe 
tăcerea izvoarelor is
torice scrise să-și piar
dă cu totul valabilita
tea.

Rîndurile de față au 
drept scop prezentarea 
unej părți a cercetări
lor arheologice efectua
te pe Valea Streiului.

Săpăturile trasate pe 
terasa mijlocie a rîu- 
lui Strei, în localita
tea cu același nume 
din imediata apropie
re a Călanului au în
ceput în anul 1969 de 
către secția de arheo
logie a Muzeului ju
dețean Deva, în cola

borare cu Institutul 
de Arheologie al Aca
demiei R.S.R. (dr. Ra
du Popa — cercetător 
științific). Lîngă biseri
ca monument de arhi
tectură românească în

Mărturii 
locale

piatră, din sec. XIII, 
s-au surprins Urme de 
locuire omenească din 
șase epoci bine dis
tincte. și anume : sfîr- 
șitul epocii bronzului 
și începutul primei e- 
poci a fierului, 1-lalls- 
tatt (aproximativ între 
anii 1150—700 î.e.n.); 
epoca romană (a. 106— 
271); sec. IV—V; sec. 
VII—VIII; sec. XI și 
sec. XIII.

Cele mai interesante 
urme de locuire, pri
mele din această epo
că cercetate sistematic 
pe teritoriul ținutului 
hunedorean. sînt cele 
care aparțin secolelor 
IV—V e.n.

S-a descoperit aici o 
așezare formată din lo
cuințe de suprafață 
(semibordeie) și gropi 
de provizii aflate în 
imediata vecinătate. 
Locuirea din sec. IV— 
V, sub multiple aspec

te reprezintă e conti
nuitate organică și în 
timp a vieții din așe
zarea romană situată 
cu aproximativ 100 m 
mai spre sud.

Această legătură se 
constată prin rcfolosi- 
rea a numeroase ma
teriale scoase din zi
durile romane, dar mai 
ales prin utilizarea pe 
mai departe a unor 
forme ceramice de fac
tură romană provin
cială tîrzie. ca și a 
unor forme de vase ca
re au la origine teh
nica și motivistica ce
ramicii dacice, fapt ca
re vine să ates
te o continuitate 
de viață după a- 
nu) 271. Dintre mate
riale amintim : cerami
ca cenușie de bună ca
litate lucrată la roată, 
dintr-o pastă fină, 
apoi categoria de ce
ramică de uz comun 
modelată cu mîna, cî
teva unelte, fusaiole. 
greutăți de lut ars 
pentru războiul de țe
sut, un piaptăn de os, 
două fibule de bronz, 
precum și alte mate
riale. care asigură da
tarea cu certitudine a 
acestui complex în sec. 
IV—V e. n.

Materialele descope
rite se încadrează în 
aria cullural-arheolo- 
gică Sîntana de Mu

reș — Cerneahov (con
viețuirea autohtonilor 
cu populațiile migra
toare germanice — go
ții) și permit de pe 
acum unele concluzii 
privind rolul jucat în 
această zonă de primii 
migratori, precum și a 
influențelor reciproce 
dintre autohtoni și nă
vălitori.

Dintr-o epocă ceva 
mai tîrzie. aceea a sec. 
VIT—VIII, sînt prezen
te cîteva urme arheo
logice, este drept ceva 
mai sporadice, cu sigu
ranță ele provin din
tr-o așezare mai vastă 
din imediata vecinăta
te și atestă unele as
pecte ale culturii ma
teriale caracteristice e- 
tapei de încheiere a 
procesului de formare 
a poporului și limbii 
române.

Continuarea în viitor 
a cercetărilor pe o sca
ră extinsă va permite 
descoperirea de noi 
elemente concrete ne
cesare reconstituirii 
vieții societății autoh
tone, din această parte 
a țării, pînă la afir
marea economică, so- 
cial-politică și cultu
rală a românilor din 
vremea celor mai vechi 
documente și monu
mente păstrate.

Prof. Gh. LAZIN 
Muzeul județean Deva

R. P. POLONA : 
Cei cinci copii gemeni 
născuți la Gdansk au 
împlinit opt săptă- 
mîni și fiecare din ei 
a ciștigat în greutate 
peste 1 kg. Copiii pri
mesc o îngrijire deo
sebită la clinjca din 
Gdansk, unde sînt a-

limcntați cu prepara
te de Similac, Nutra- 
migen și Humana a- 
mestecat cu lapte de 
vacă.

In foto: Mama, 
Leokadia Rychter cu 
cei cinci gemeni — 
trei băieți și două 
fete.

Ca la
Richard Eakin, profesor de 

zoologie ia Universitatea din Ca
lifornia, se poate lăuda că a 
descoperit o metodă originală 
tie predare a cursurilor de spe
cialitate. Cind predă studenți-

teatru
lor un curs despre origina spe- n 
ciilor, el se prezintă grimat în t 
așa fel incit să semene cu f- 
Charles Darwin, iar la cursul 3 
de genetică apare in fața audi- I 
lorilor cu trăsăturile Iui Men- “ 
del.
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Stimulator pentru producere de 
anticorpi împotriva hepatitei

Dr. Saul Croogman, de Ia Centrul medical al Uni
versității din statul New York, a comunicat că a luat u-n 
ser cuprinzînd virusul hepatitei — virusul MS2, pe care 
l-a amestecat cu apă distilată. iar după aceea a fiert so
luția timp de un minut. In felul acesta a fost distrusă ca
pacitatea acestei substanțe de a-1 contamina pe receptor, 
fără să fi fost însă distrusă capacitatea de a stimula pro
ducerea de anticorpi contra hepatitei.

Două injecții cu serul astfel preparat i-au ferit pe 
oameni de îmbolnăvirea de hepatită, producînd anticorpi 
împotriva acestei maladii.

s-a simțit obligat să dea răspunsLa această întrebare
magnat englez pe nume Jim Slater. Acest boss, în 

virstă de 42 ani, s-a evaluat el însuși la 10 milioane lire 
sterline — sumă pentru care a decis să contracteze o asi
gurare pe viață. De asemenea, viețile principalilor cinci ad
ministratori ai firmei sale, „Slater-XValker", vor fi asigurate 
contra sumei globale de 5 milioane lire sterline.

A

In apărarea 
urșilor

Societatea americană .Priete
nii mimalelor" a intentat eu 
puțin timp în urmă un proces 
guvernului Statelor Unite. Ac
tul de acuzare preciza că cei 
IC—15 mii urși albi care tră-

I 
I
I 
I 
I
6 
I
Iiese în zonele reci ale Terrei 

în prezent sînt amenințați cu 
exterminarea. Numai în Statele < 
Unite sînt vînați în jur de ■ 
400 urși albi pe an, cel mai | 
adesea pentru plăcerea produsă ■ 
de vînătoare în sine. I

Așa cum am aflat din articolul 
din pagina ..Magazin" prece
dentă, Studioul de Televiziune 
București, transmite pentru re
glarea receptoarelor de tele
viziune și o miră electronică. 
Și această miră conține foarte 
multe clemente pentru a putea 
efectua un reglaj corect. Mira 
electronică cuprinde în partea 
de sus 5 rînduri de bare, for
mate fiecare dintr-un semnal 
sinusoida) avînd frecvențe de 
1, 2, 3. 4, și 5 MHz.

Cu ajutorul acestor bare se 
apreciază definiția, care se fa
ce stabilind rîndul de bare ca
re pot fi deosebite intre ele. 
Primul rînd corespunde unei 
definiții de 100 de linii, iar cel 
de al cincilea rînd corespunde 
unei definiții de 500 de linii. 
Fiecare rînd de bare se întinde 
pe durata de 60 de linii de te
leviziune.

Determinarea calității imaginii 
cu ajutorul mirei electronice

In porțiunea de mijloc a mi
rei electronice, pe durata de 100 
de linii de televiziune, se gă
sește un impuls treaptă (aîl^ 
negru). Redarea acestui impuls 
treaptă, dă o informație des
pre distorsiunile tranzitorij și 
de joasă frecvență ale recep
torului de televiziune.

Tot în această porțiune se 
mai găsește și un impuls ascu
țit ce aproximează impulsul 
sin2, des utilizat în tehnica te
leviziunii de către specialiști.

Amplitudinea și durata lui 
depind de caracteristica de 
frecvență a întregului lanț de 
transmisie a semnalului de tele
viziune.

Pe ultimele linii ale cadru
lui de televiziune se transmite 
un semnal scară de gri ce con
ține 9 trepte. Vizualizînd reda
rea scării de gri se poa’e reg’ 

;.strălucirea și contrastul im: 
«ginii astfel ca toate cele 9 trep
te, să fie distincte.

Geometria imaginii se apre
ciază cu ceva mai greu co a- 
jutorul mirei electronice. Totuși 
se observă că liniaritatea pe 
verticală ]x>ate fi reglată dacă 
se compară distanța dintre cele 
5 bare ce conțin semnalele si
nusoidale cu distanțele celor 
cinci bare ce conțin semnalul 
treaptă și scara de gri.

Liniaritatea pe orizontală se

la

reglează comparind distanțele 
dintre treptele scării de gri. 
Reglajul corect este atunci cind 
toate treptele au aceiași lungi
me.

Pentru reglarea focalizării se 
urmărește felul cum sînt deli
mitate barele și au frecvența 
cit mai mare. Se observă deci 
că și mira electronică permite o 
bună verificare și reglare a 
maginii receptoarelor de telev 
ziune.

Pentru a recepționa imaginea 
în bune condițiuni șj a fate 
plăcută vizionarea programelor 
de televiziune și în special a 
filmelor titrate, este necesară 
reglarea corectă a receptorului 
de televiziune care poate fi 
făcută cu ajutorul mirei ( 
reglaj numai atunci cînd se 1 
til’zează o instalație de anter 
corespunzătoare.

Ing. Ilie BREBEN

Laboratorul cineclubului 
„Piatra care arde" din Pe
troșani.

Se trag primele cadre la 
un film de animație cu te
ma „Metanul". In clișeu 
Ghcorghe Balasko — condu
cătorul cercului și inginerul 
Ion Crăciunescu conlucrînd 
la... filmare.

Foto : Ion LEONARD

Colocvii cu muza
Azi-noapte muza, 
Mi-atinse buza, 
Cu deget mic, 
Șă tac chitic.
Ascultă — zise 
(Ochi-mi deschise) 
Să nu ne certăm 
Să divorțăm !...
Zic ’ — „Asta e banc,

O gogoașă de-un tanc... 
Nu ești în stare, 
De-așa gafă mare I 
La greu nu te-am pus 
Forțat te-am adus ? 
Cu alura-ți de șef 
Tu vii cînd... ai chef !“

Ioan CHIRAȘ FILE ®E VACANȚA
r

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL: I) Una bună 

din bătrînj; 2) De obicei schim
bă vorba; 3) Fără pic de cîștig 
— Prieten străin ; 4) Cunoscută 
din apropiere ; — Tînăr, tînăr 
tinerel : 5) Manșon tehnic ; —

A nu-1 lăsa cu burta goală ; 
6) A nu-1 putea înghiți ; — Leu 
în pustiu ; 7) Stă la masă ; — 
Nu e dar, totuși... 8) O membră 
de... legație — Picat în cap! 
9) Nu cunoaște... nimic! 10)
întremare... din nou.

VERTICALI 1) Mai mult 
decît deplasat; 2) Cînd il apucă 
bîțul ; 3) Duse pe... brațe ; 4) 
Cu alte cuvinte — Poet dc-al 
nostru ; 5) Pe orice chip — Ti
na, de exemplu ; 6) Diminutiv 
feminin — Har cu lipsuri ! — 
Stil apus! 7) Te servește — 
Făcuți să lucească : 8) Purtați 
pe sus (dim.)... — ...și pe pă- 
mînt; 9) Masă în familie; 10) 
Foarte uscățivă.

V. MOLODEȚ

Nu știu cum să-ncep. Emo
ția mi-a coborit în stilou și 
sint nevoit să scriu cu cre
ionul. Nu am cuvinte pentru 
introducere, nici metafore Ia 
îndemînă iar creionul scrie 
ceva... mai apăsat. Să mă 
scuzați, cu toate că voi avea 
grijă să dau această scrisoare 
Ia cules cu o literă elegantă 
— in termen tipografic nu- 
mindu-sc aldină. Și ca să vă 
pot răspunde in ordinea so
licitată de dv„ am găsit de 
cuviință să reproduc ideile 
principale ale scrisorii pe ca
re ați avut amabilitatea să 
o trimiteți. O primă scuză 
insă, pentru imposibilitatea 
publicării răspunsului exact 
..pe prima pagină" așa cum 
vă exprimați doleanța.

„...M-am decis acum ’cu 
cazia cu care vă și scriu 
vă recomand cîte ceva 
care dv. să luații măsuri 
dacă este cazul să și publicații 
un articol la pseudonimul pe 
caro mi-la-m ales. Mă auto 
numesc Gymy Sagona și sînt 

dau cîteva sfaturi... 
față a ziarului aș 
fiie... și unele rea- 
însemnate dc fie- 
altele, (uluitoare 

că în fiecare zi 
n.n.) pe 
iveți de 

„Magazin** ..Cultură și 
..Individ-colectivilate,

dresat la acel pseudonim ..
La prima scrisoare — Vă 

Salut — aștept răspuns și 
am să vă mai scriu**.

Mă-nchin în fața unuia ca 
dv. care, deși habar n-are de 
gramatica limbii cc-o vorbeș
te (și-o mai și scrie) îndrăz

prețioasele dv. idei. Ne pare 
rău că nu ne-ați oferit a- 
ceastâ posibilitate și că per
sistați să râmineți așa pier
dut. Un anonim atît de pre
țios și să nu fie cunoscut ? 
Tocmai pentru aceea, facem 
un călduros apel la cei ce

cu

o- 
să 
cu 
și

Am pierdut
un anonim
găsitorului 

bună
recompensă!

A
"ST

SPEOLOGICA
(Trrverb: 7, 1, 4) 

Edmond TECAR

gata să vă 
Pe prima 
prefera să 
lizări mai 
care dată 
dreptate!
apar aceleași știri !! - 
pagina a doua cum 
obicei 
artă".
și în fiecare zii cîteva poan- 

i te. anecdote, ceva momente 
vesele, care să te facă să-ți 
piară plictiseala... Iar ultima 
pagină a ziarului să fie scrisă 
numai și numai cu știri de 
peste hotare. Ca să știți unt 
foarte multe d6 scris... Vă 
rog pentru a-mi face pe plac, 

• vreau să citesc, nu la faptul 
divers ci pe prima pagină a 

î ziarului dv. un articol a-
\__________________________

G)le-Io-U ttO-lL
nește cu fruntea sus să „spu
nă lucrurilor pe nume". Mă 
aplec cu pioșenie și voi trage 
la răspundere întreg colecti
vul. incepind de la șef pînă 
la mine, pentru incapacitatea 
și lipsa de orientare în redac
tarea cotidianului. Ținind cont 
de „superbele" dv. sfaturi, 
sperăm să ieșim «lin impasul 
în care inconștienți pînă azi 
am persistat. Ne pare
doar că nu v-ați semnat mi
siva. Anonim, anonim, 
puteați totuși să o semnați, 
ca să vă știm. V-am fi căutat 
pentru a culege și direct din

rău

dar

să
iare

v-ar putea da de urmă, 
ne informeze. Ar fi un ml 
cîștig.

Modestia pe care o emanați 
păstrindu-vă anonimatul a 
produs de fapt cel mai mare 
regret șefului meu. Mărturi
sea că ar fi in stare pentru 
bunul mers al ziarului pur 
și simplu să vă cedeze locul. 
V’â dați scama deci ce pier
deți răminind așa, necunos
cut ? Dovediți un deosebit 
spirit de „pătrundere" cu 
toate lacunele ce Ie etalați, 
natural, doar pentru a face 
pe naivul... Dar vă înșelați.

-

Eu cel puțin, lipsit de modes
tie cum sînt „m-am prins” 
că nu sînteți chiar așa cum 
vreți să păreți. Că dimpotri
vă, sînteți un foarte mare 
„isteț". Sau ca să fiu în ton, 
sînteți... o perlă. Și nu una 
marină, care e Ia îndemînă 
oricui. Nu. O perlă aparte O 
perlă a exprimării coeren’e. 
concise, clare, a judecății să
nătoase. care, după orele de 
slujbă nu precupețește timpul 
liber. în a împărtăși sfaturi, 
oricui vrea să asculte Persis
tența dv. în anonimat, dom
nule Sagona. mă face să deduc 
că și slujba Pe care o aveți 
c tot o „surpriză". Vă asigur 
că dacă aș cunoaște unde v-o 
desfășurat!, v-aș vizita Ia 
locul de muncă si as scrie 
despre „personalitatea" dum
neavoastră. Mi-ati putea chiar 
oferi ur> material pentru un 
serial pasionant. E limpede 
deci pentru ce sînfem eata 
să-i oferim celui ce o să vă 
den de urmă, o bună recom
pensă.

.Am confruntat o ..colabora
re" anonimă primită de cu- 
rind la fel de prețioasă, cu 
cea a dumneavoastră și cul
mea. am descoperit că și ea 
vă aparține. Ei bine. acest 
lucru mi-a dat speranțe In 
definitiv de ce să nu mi se 
acorde chiar mie. recompensa 
de caro vorbeam ? Asa că 
sînt hotărît să nu mă las 
pînă n-o să vă găsesc O să 
fac în același timp o bucurie 
și șefului. Pentru că e nerăb
dător să vă cedeze locul.

Și vă asigur că sînt de o 
tenacitate rară. Cind îmi pun 
ceva in minte, merg pină 
în pînzele albe.

Al dumneavoastră.
Ion LlClU
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Propaganda tehnico-economică
(Urmare din pag. 1)

jivitâții mx-.-ii". Simpozionul, 
probleme e „e s-au r d. at în 
cadrul lui, s-au itoa';.c'. ia ex
tinderea abatajelor frcn'i’e la 
5 locuri de muncă din secto
rul TV.

La mina Petrila comitetul 
sind.'taiului a organizat de a- 
rc enea o formă interesantă de 
de. batere a problemelor dc pro
ducție. Aici, lunar, are loc 
„Ziua brigadierului" în cadrul 
căreia sînt luate in discuție 
fxcblcme ea < organizarea lu- 

ul n în abataj spre a asigura 
creșterea productivității muncii, 
«ecesilatea reducerii consumu
lui de lemn de mină și moder
nizarea susținerii abatajelor ș.a. 
Tct din inițiativa comitetului 
sindicatului. în cadru! acestei 
exploatări, din două in două 
luni, se organizează „Ziua 
maistrului", unde, de asemenea, 
se dezbat în colectiv probleme 
to dirijarea corectă a acope
rișului abatajelor din stratul III, 
aprovizionarea locurilor de mun
că etc. Eficiența acțiunilor în- 
treprinse ? l'lriar în primul se
mestru al anului în curs, aba
tajele frontale au realizat o 
productivitate de 5,27 tone/post 
fată de 5.10 tone 'post planifi
cat, iar abatajele cameră din 
Aratul III și-au sporit produc
tivitatea la 6,22 tone/post față 
<ic 6,05 tone planificat.

In ultimii ani în aria propa- 
fandei tehnice au fost introduse 
unele elemente de economie, de 
psihosociologie a muncii, de or- 
gaaizare științifică a producției 
ți a muncii. Colocviile, simpo- 
. ane ? întî -ile org: taie cu 

oameni de știință, au consti
tuit, prin conținutul lor. valo
roase schimburi de experiență, 
tribune de vehiculare largă a 
noutâților tehnico-științifice, a- 
dcxăr.ite punți de legătură 

cercetătorii științifici și
în
eci

care materializează rezultatele 
cercetărilor, prilejuri de cu
noaștere și însușire a unor pro
cedee noi. Printre manifestă
rile de amploare inițiate în 
cursul acestui an de către Con
siliul municipal al sindicatelor 
Petroșani se numără o consfă
tuire organizată in colaborare 
cu C.C.P. și Comitetul munici
pal U.T.C. avînd ca obiect 
.Modul de efectuare a practicii 
în producție a elevilor de la 
școlile profesionale", la care au 
fost invitați profesori, ingineri, 
metodiști-instractori, președinți 
ai sindicatelor, secretari ai co
mitetelor U.T.C. ș. a. La rindul 
ei, a suscitat un viu interes și 
sesiunea de comunicări științi
fice organizată în colaborare 
cu cabinetul pentru problemele 
de organizare științifica a pro
ducției și a muncii ale cărei 
lucrări s-au axat în principal 
pe problema creșterii produc
ției și a productivității muncii, 
reducerii cheltuielilor materiale 
de producție. In cadrul sesiu
nii an prezentat comunicări re
prezentanți ai C.C.P.. I.M.P., 
S.C.S.M.

Fără îndoială că acțiunile or
ganizate sînt de mare impor
tanță, dar nu este mai puțin 
adevărat că uneori lipsește con
tinuitatea 
Practica a 
formă cu 
instructiv, 
nu trebuie să capete forme de 
„învățămînt". Ori. de multe ori, 
tocmai acest rău nu a putut fi 
evitat. Propaganda tehnică are 
un caracter continuu, pentru că 
ea răspunde necesităților cu
rente și de perspectivă ale pro
ducției. De aceea, planul, după 
care se desfășoară, trebuie să 
aibă o mare mobilitate, cores
punzătoare mobilității și dina
mismului revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Această mobilitate este 
determinată de necesitatea ca, 
prin manifestările organizate,

în organizarea lor. 
arătat că deși este o 

caracter pregnant 
propaganda tehnică

să se difuzeze cu repeziciune 
noutatea tehnico-științifică. Un 
î-oi inîportant îl au în acest 
sens clementele dc agitație vi
zuală — panourile, graficele, 
vitrinele, afișele, articolele la 
gazetele de perele și la cele 
satirice, precum și programele 
brigăzilor artistice de agitație.

In genera!, aceste forme sînt 
utilizate de către majoritatea 
comitetelor sindicalelor. Totuși, 
pe alocuri, sint încă destule ca
rențe. Dacă la exploatările mi
niere activitatea de propagan
dă tehnico-economică s-a aflat 
în centrul preocupărilor coti
diene, la preparația Lupeni nu 
1 s-a acordat atenția cuvenită. 
La fel s-a întîmplat și Ia fa
brica de fire artificiale .Vis- 
ccza* Lupeni, unde din cei pes
te 1 000 de salariați, numai 108 
persoane au fost cuprinse în lec
toratul de cultură generală ca
re a funcționat. Ca o carență 
care se manifestă în majorita
tea întreprinderilor economice 
este lipsa brigăzilor artistice de 
agitație. Alături de formele u- 
zuale binecunoscute, brigada ar
tistică poate să-și aducă, la rîn- 
dul ei, aportul prompt și efi
cient la popularizarea unor noi 
metode de muncă, a unor rea
lizări semnificative. Se pare că 
acest lucru nu este încă înțe
les de către toate comitetele 
sindicatelor. Exceptînd E. M. 
Aninoasa, unde brigada artisti
că de agitație are o activitate 
permanentă, la celelalte între
prinderi din Valea Jiului aceste 
forme de agitație au o existență 
sporadică. Ținînd seama de im
portanța ce se acordă acestor 
forme ale agitației politice de 
masă socotim necesar ca a lit Ia 
E. M. Uricani și Lupeni, Lonea 
și Petrila cit și la cele trei 
preparații, U.U.M.P. și alte uni
tăți, brigăzile artistice, printr-o 
activitate permanentă, să-și a- 
ducă aportul la acțiunile de 
propagandă tehnico-economică.

Redacției
mc roase scrisori prin care re 
cer diverse lămuriri de ordin 
juridic. In general de acestea 
ne-am ocupat pină acuma în 
cadrul rubricii „Răspundem ci
titorilor".

Incepînd cu numărul de față, 
ziarul iși propune această ru
brică specială în cadrul că
reia se vor da explicații asu
pra diferitelor texte de lege.

începem prin clarificarea u- 
nor probleme privind situația 
legală a copilului.

Foarte recent, undeva, în- 
tr-o publicație, la întrebarea 
pusă de un cetățean în sensul 
că, ce anume are de făcut a- 
tunci cind soția, de care în 
fapt este despărțit, a dat naș
tere unui copil, conceput cu 
uri alt bărbat, se dădea urmă
torul răspuns : In cazul c.T nu 
au trecut 6 luni de la naștere, 
veți 
tiție 
lății, 
men 
soluție este înfierea.

Este o explicație întrutotul 
greșită. Și tocmai de aceea con
siderăm util să facem preci
zările cc se impun.

Tn conformitate cu dispozi- 
țiunile art. 53 din Codul Fa
miliei copilul născut in timpul

îi sint adresate nu- 
risori prin

introduce acțiune în jus- 
pcnlru stabilirea palerni- 
Dacă eventual acest ter- 
a fost depășit, singura

DE LA
MURES

ACȚIUNI DE MASA RETEZAT

căsătoriei. are ca tată pe soțul 
mamei. Așa fiind, chiar dacă 
soții sînt despărțiți în fapt și 
copilul este conceput din rela
țiile cu un alt bărbat, el va 
avea ca tată pe soțul legitim, 
din acte. Prin urinare.^ee cre-

c»i ajutorul unor acțiuni care 
să Iacă apel direct la sensibi
litatea copiilor, la pârtie marea 
lor activă cu o mare putere 
dc înrîurire în direcția formă
rii unor convingeri patriotice a- 

, fetiră te firesc și non declarativ. 
Un rol important, alături de ac
tivitățile organizate la detașa
mente și unități. îl au acțiu
nile de masă, care asigură o 
farsă participare și un profund 
cf • t educativ.

Din experiența Consiliului 
numi-pal al Organizației pio
nierilor exemplificăm cîtevg ac- 
Jiuni, care au cuprins mii de 
pionieri și școlari creînd mo
mente = ’emne, pline de trăiri 
Intense c nu se pot uita. Așa 
de exemplu expediția pionie
rească .Lupeni 1929 — Lupeni 
■Î969u. eșalonată pe o durată 
‘de cîteva luni și pe trei etape, 
o cuprins toată masa pionie
rilor și școlarilor din muni
cipiu.

Tn prima etapă, intitulată ..Să 
ne cunoaștem locurile natale", 
elevii au aflat tot ce era po
sibil despre trecutul, prezentul 

< și viitorul localității în care 
trăir--' prin vizite la întreprin- 
fieri, în noile cartiere, prin în
tâlnirile organizate cu activiști 
<îe partid și de stat. Cea de-a 
Woua etapă, intitulată „Ieri Va-

lea Plîngerii — azi Valea Fe
ricirii", a prilejuit copiilor cu
noașterea întregului nostru mu
nicipiu — ultima etapă, „Ve
teranii povestesc", a fost de
dicată înlilnirilor cu vechi mem
bri de partid, participant la 
masacrul din august 1929.

Acțiunea s-a încheiat printr-o 
deplasare la locul grevei cu 
un tren pavoazat sărbătorește 
a unui mare număr de pionieri 
și școlari.

Alte acțiuni de masă cu mul
tiple valențe educativ-patriotice 
au fost .Festivalul folcloric al 
școlilor de pe Jiu", concursul 
corurilor „Copiii cîntă patria, 
partidul11, acțiunea cultural- 
sportivă „De treci codri de a- 
ramă“ etc.

Toate aceste acțiuni, care au 
avut drept scop dezvoltarea 
dragostei și stimei față de nes
tematele folclorice ale țării 
noastre, față dc natura patriei, 
față de partidul nostru drag, 
au suscitat interesul total al 
participanților creînd o atmos
feră sărbătorească, solemnă, 
caldă, sădind fiorii dragostei 
față de partid și țară, mîndria 
de a fi cetățeni ai României 
socialiste.

Se poate aprecia deci că ac
țiunile de masă asigură in
fluențe permanente în munca 
educativă, antrenează, mobili
zează și creează premisele unei

integrări firești a copiilor în 
viața colectivului socialist, spo
resc gradul de solemnitate, ac
tivitate și eficiență, creînd mo
mente vii, emoționante, memo
rabile, asigurînd totodată pu
ternice influențe educative a- 
supra participanților, ceea ce 
contribuie substanțial la forma
rea viitorului cetățean al țării.

Din cele de mai sus rezultă 
ca o sarcină pregnantă a școlii, 
a organizației pionierilor ca, pe 
lîngă activitățile de la deta
șamente și unități să se con
tinue acțiunile cu masa de 
școlari. Va trebui ca aceste ac
țiuni să fie canalizate spre în- 
tilniri cu activiști de partid și 
de stat care se disting la locul 
de muncă, spre vizite în între
prinderi, excursii, drumeții ele. 
Vor trebui organizate mai mul
te activități cu caracter social- 
obștesc menite a forma senti
mente stabile de dragoste față 
de patrie.

Nu poate exista o satisfacție 
mai deplină și nu putem spune 
că ne-am îndeplinit datoria de 
educatori decît atunci când am 
făcut totul, și prin mijloace cît 
mai diferite și atractive, pen
tru a sădi în sufletul copiilor 
noștri sentimentul înălțător al 
iubirii de țară și partid, făclie 
veșnică ce ne călăuzește pașii 
spre fericire.

(Urinare din pag. 1)

din Hunedoara care abia se 
află in cea de a doua vară din 
istoria lui.

Toate cele amintite și altele 
sînt realizări care se conjugă 
la timpurile trecut și prezent. 
Multe și importante vor urma. 
La ora actuală Valea Jiului 
pregătește deja afișul pentru 
premiera inaugurală o caba
nei de la Valea de Pești. Con
struită intr-un minunat decor 
natural și intr-un stil cum nu 
există altul in împrejurimi, vii
toarea cabană va avea 120 de 
locuri. Și e numai un exem
plu. In centrul orașului Deva 
constructorii execută ultimul e- 
toj Io un nou și modern hotel 
turistic. Peste tot se înnoiește 
și se dezvoltă baza turismului. 
Docă acum e destul de greu 
pentru ghidul experimental să 
recomande cei mai important și 
semnificotiv, în viitor va fi și 
moi greu. Un capitol semnifica
tiv al actualului cincinal il 
constituie dezvoltarea turismu
lui. Ca alore județul Hunedoa
ra iși completează renumele 
industrial cu renume turistic. 
Și aceosta e o latură a dez
voltării multilaterale prin care 
trece județul Hunedoara, odotă 
cu întreaga țară.

3

firea paternității! Ce'tată ur
mează a se stabili, cind legea 
l-a definit deja simplu și foar
te categoric ?! In fond e vorba 
despre altă acțiune și anume 
de tăgada paternității, ce tre
buie intentată în 6 luni de la

Consultații^

cază o situație anormal 
tatăl firesc este o altă persoa
nă, totuși, legal copilul rămîne 
cu un tată ce nu este al lui. 
De aici, un șir întreg de ■ 

frămîn'.ări.
rezolvare 

de cele mai 
rezolvare its 
e cunoscută

un șir întreg de 
secințe, încurcături,

Bineînțeles că o 
există. Cum însă 
multe ori această 
c cunoscută, sau 
greșit, nu se face apel la ea, 
ori se face apel cu întîrzieve.

Cum trebuie procedat ? In 
nici un caz așa cum se arăta 
în publicația cu pricina.

Mai întîi, nu poate fi vorba 
despre o acțiune pentru slabi-1

copilului,
data de cind tatăl legitim, a 
luat cunoștință despre existen
ța lui. Este cum nu se poate 
mai logic, pentru că, despărțiți 
fiind în fapt, se poale foarte 
lesne să nu se cunoască împre
jurarea că soția ar fi născut, 
decît după o anumită vreme. 
Intr-un astfel de caz, tatăl le
gitim, nu poate fi învinuit de 
lipsă de interes și e firesc să 
i se acorde răgazul pentru a 
pune lucrurile în legalitate.

Dar, pentru a se intra în le- 
.galitatea amintită, după soluțio
narea tăgadei paternității, se

naște necesitatea celei de a 
doua acțiuni și anume aceea de 
stabilire a paternității.

Dacă prima nu poate fi In
tentată decît dc către tată (art. 
54 Cod. Fam.), cea de a doua 
nu poate fi promovată decît 
dc către mamă; în numele res
pectivului copil (art. 59 Cod. 
Fam.). Termenul pentru acțio
narea în justiție, este de vn 
an și curge dc la nașterea co
pilului.

Soluția înfierii cere unele con_ 
dițiunj deosebite și în cazul 
copiilor din afara căsătoriei, își 
găsește o extrem dc mică a- 
plicare, ea comportînd o pro
cedură dificilă și fiind în aj 
cclași timp susceptibilă de ..a- 
ranjamente". ce ar putea fi de
favorabile minorului.

Problema în discuție solici
tă interes și grijă din partea 
celor ce. prin cine știe ce îm
prejurări, sînt confruntați cu 
ea. O neglijență, o ambiție, o 
necunoaștere a ei. ne poate 
pune în afara posibilităților le
gale de reparat, iune.

Și. nu puține sînt cazurile in 
care, din pricina unui termen 
pierdut copilul a rămas fără 
tatăl său firesc, ori un tată le
gitim. a fost ținut să plătească 
pensie de întreținere pentru un 
copil, ce nu era al său.

RED.

Veniți să ne vedeți orașul
în care să-și însușeas
că primele noțiuni în 
diferite domenii.

Locuitorii Vulcanului 
țin cu tot dinadinsul 
ca aspectul gospodă- 
resc-edilitar al locali
tății lor să nu fie cu 
nimic mai prejos decît 
cel arhitectonic. Mobi
lizați de organizațiile 
de partid din cartie
re. de consiliul popu
lar; organizațiile U.T.C.. 
comitetele de bloc, co

misiile de 
deputați, ei 
cipat cu mic cu mare 
la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare.

— Ceea ce s-a făcut 
la noi este palpabil, 
cu condiția să veniți 
să ne vedeți orașul — 
spun vulcănenii cu le
gitimă __mîndrie. Au 
motive să fie mîndri. 
Valoarea muncilor vo- 
luntar-patriotice. efec
tuate în acest an. de
pășește șase milioane 
lei. In întrecerea pen-

Forme 
și... forme !

(Urmare din pag. 1)

femei, de 
au parti-

tru cel mai frumos și 
mai bine gospodărit 
oraș. Vulcanul a ob
ținut 1 470 de puncte 
situîndu-se pe locul în
tâi între orașele muni
cipiului. întrecerea a 
depășit doar cu puțin 
jumătate 
Pentru a 
mereu in frunte, 
cui lorii Vulcanului sînt 
ferm holărîți să înfăp
tuiască lucrări mai mă
rețe, mai semnificative.

...Stau și privesc. 
Parcă tot nu-mi vine

de drum, 
se menține 

lo-

a crede. Orașul acesta 
înfloritor cu zeci de 
blocuri. însumînd mii 
de apartamente, cu 
școli noi, complexe co
merciale să fie locali
tatea în care mi-am 
pierdut copilăria ? Nu. 
Nu este Vulcanul co
pilăriei melc. Este tî- 
nărul oraș durat în ul- 
timile două decenii, 
este orașul renăscut 
din propria-i cenușă 
aidoma păsării Phonix, 
este orașul prezentului 
și viitorului.

De unde și de ce la unii, a- 
semenea porniri de animal săl
batic, e greu de stabilit. Te 
uiți pur și simplu uluit, cum fără 
vreo rușine pentru semenii lor, 
sfidează și calcă in picioare 
cele mai elementare reguli de 
conduită. Din categoria acesto
ra face parte și Gheorghelvan 
din Vulcan. Om in toată firea, 
responsabil pentru destinul u- 
nei familii cu doi copii, se com
portă atit de brutal, incit cei 
cu care conviețuiește și mai a- 
les soția, sint îngroziți. Și ni
meni nu cutează să intervină, 
pentru că in clipele cind se 
dezlănțuiește nu mai ține sea
mă de nimic.

Dovadă recentă, scandalul. 
făcut in locuința lui B. N. că
ruia i-a spart ușa de la intrare 
și i-a violat domiciliul in urmă
rirea soției ce se refugiase aici. 
A intervenit instanța de jude
cată (pentru a 6-a oară) con- 
damnindu-l la 3 luni închisoare- 
Să sperăm că măcar acum se 
va imblinzi.

. Planeta g'rganțîlor" — 
film serial pentru tine
rel.

Publicitate.

un
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■ante.

minier

(d u pă

pentru
marca

miliard dolari. Opt mii 
de persoane lucrează în a- 
ceste întreprinderi. La baza 
afacerii stă jocul de noroc : 
Ilughes posedă în Nevada

(Urmare din nr. 6 758)

dea, a primit un an 
închisoare. Și, dacă 

va da, va mai primi.

BUSINESSMAN! L
F.B.I.-ULLI

Provincia nevadiană a „im
periului" lui Ilughes s-a

aeraj
in ziua de 31 iulie 1971, la ora 12.

constituit intr-un mod oa
recum mai diferit. Este, de 
asemenea, un conglomerat 
heteroclit, cu o cifră de a- 
faceri anuală de o jumătate

N. GHERGHIN 
V. MAN. D.

Păi nu l-am schimbat din 
șef al cantinelor in achizi
tor de materiale ? Chestia cu 
delapidarea ? Ooo, dar asta 
a fost demult, tovarășul s-a 
reabilitat și încă serios (bă
nuim noi cum...), acum e 
Ness in persoană...

Incoruptibilul (?) dinainte, 
bagă mina in joc pentru 
alt... incoruptibil.  „

O să se ardă amîndoi.
★

Și același director binevoi
tor... Proaspăta (și încă cum .') 
dactilografă e implorată (sic!), 
deși n-o fi ea dotată cu di
ploma parafată, să prezinte-n 
bună stare, intr-un termen 
oarecare (viitorul veacuri 
are...) actul de calificare.

O fi cum o fi (de n-ar mai 
fi!) dar chestia cu terme- 
nu-i tare... De cită caritate e 
în stare, uneori, un director !

gia. — „Noi nășeați. 
La grădina zoologică. — 
Cum se naște un covor 
persan — film docu
mentar. — Caleidoscop. 
— Muzică ușoară cu 
formația Paul Ghențer.

■■■■■■■■■■■■■■■■

PROGRAMUL I <- 6,00 Buletin 
de știri; 6,05 Concertul dimine
ții; 7,00 Radiojurnal; 8,00 Su
marul presei; 8,08 De la munte 
la mare; 9,00 Ora satului 
Rad .omagazinu! femeilor: 
Soliști de muzică ușoară 
Buletin de știri; 11,05 Inlilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți: 13.00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 Recitai Margareta 
Fîslaru; 13,30 Orchestra de mu- 
«ică populară a Radioteleviziu- 
nii; 14.00 Unda veselă; 14,30 
Voci, orchestre, melodii; 15.00 
Buletin de Știri; 15,05 Cara
vana fanteziei: 16,00 Estrada 
duminicală: 19.00 Radiojurnal; 
19,15 Estrada duminicală (con
tinuare): 20,00 Tableta de seară; 
20.05 Romanțe, cîntece și me
lodii instrumentale; 20,40 Con
cursul național de creație și in- 
V-rpretare muzică ușoară
românească. Transmisiune de la 
Mamaia; 22,00 Radiojurnal; 
C2.30 Revista șlagărelor; 22.50 
Moment poetic; 23,00 Muzică de 
dans — continuare; 24,00 Bule
tin de știri: 0,03—6,00 Estrada 
Eoelurnă,

I
4
4
I
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4

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Bănuit e mortul (26—28 iulie); 
Republica : Ierburi amare 2' 
£8 iulie); PETRILA : Cintc 
mării (25—27 iulie); LONEA — 
Minerul: Al 8-lea (26—28 iulie); 
VULCAN : Adio prieteni (26— 
23 iulie); LUPENI — Cultural: 
Doar un telefon (24—27 iulie).

La începutul anului 1970, 
Hughes a cumpărat 
90 milioane dolari 
companie aeronautică califor-
niană „Air West". Liniile sa
le aeriene acoperă opt din 
statele occidentale ale State
lor Unite și ajung pină în 
Canada și Mexic. Este de
servită de 3 400 persoane. 
Aici. Ilughes posedă 22 la 
sută din titluri, restul apar- 
ținind în mod oficial com
paniei „Ilughes Tool".

Howard Hughes mai este 
și proprietarul unor vaste 
terenuri în California in a- 
propierc de Culver City. De
ține pachete de titluri ale 
companiei petroliere ..Atlas' 
și ale companiei de tele
viziune Teleprompter. In 
întregimea lui, „imperiul* 
lui Ilughes este un conglo
merat de întreprinderi di
verse sub una și aceeași a- 
coperire financiară.

221 <le mese ue joc și 2 275 
de mașini.

Pină la sfîrșitul anului tre
cut, „viceregele" Robert Ma- 
Iwu era in Las Vegas stă- 
pinul absolut și incontestat.

, Maheu s-a dovedit a fi 
un agent de bază al FJLL- 
ului. Nu un agent oarecare, 
ci unul din șefii lui, specia
list al poliției politice și al 
provocărilor.

Un articol recent apărut 
în „Washington Post" a fă
cut lumină asupra acestui 
aspect al activităților lui. A- 
utorul articolului dădea o 
serie de detalii asupra aten
tatului urzit in 1961 de 
C.I.A. împotriva lui Fidel 
Castro. Fostul gangster John 
Roselli, însărcinat cu omorî- 
rea lui Castro, juca La Holly
wood și la Las Vegas un rol 
de prim plan in cadrul Ma
fiei și supraviza, după cum 
indica ziarul citat referin- 
du-sc la dosarul C.I.A.. 
durile investite în chî 
creț in casele de joc 
Las Vegas de reprezentan
ții lumii interlope din Chi
cago*4.

„Novoe Vremea") 
(Va urma)

Deschiderea emisiunii 
— Sport și sănătate 
Filmul „Primii pași 
sport" — Program 
exerciții fizice.

10 Vetre folclorice, — „Ba- 
natule. mindră floare" 
— program muzîcal-co- 
regrafic filmat.

19.20 1 VOI de seri.
in
de

Matineu duminica) pen
tru copii.
„Alic-Pitic, inimă de 
voinic". — Cinlați cu 
noi: Corul de cameră 
„Mamaia" al Casei pio
nierilor din Constanța. 
— Film serial ..Fiul mă
rii*. Episodul „Atacul 
aisbergurilor".
Viata satului.
A doua ediție a Festiva
lului de muzică de < 
nicră — Brașov 1971.

11.45 Moment muzical cu vi- 
lonistu! George Cara- 
lulea.

a-

12,00 De strajă patriei.
12,30 In reluare la cererea 

telespectatorilor : Pagini 
<Iin operete.

14,3<» Postmeridian — Sport : 
Concursuri internațio
nale de călărie și ino- 
tocicJism viteză.

16,00 Magazin. — Din 
prins : „Printre tineri"
— reportaj. — Adrese 
necunoscute din Bucu
rești. — „Vulcanii” — 
film de montaj. — Culi
sele televiziunii : orga 
<le sunete. — Să rîdein 
cu... Anna Pellea. — 
Tîrgul de la Rădăuți — 
reportaj. — „Cîmpul*
— film de păpuși ani
mate. — Muzică ușoară 
românească pe primul 
loc la Kkolcke

U-

19.30 Telejurnalul de seară
20,10 Reportajul săptăminii : 

„Dimensiunile responsa
bilității".

20.30 Desene animate.

deosebit de pornit pe 
este și Neculai Matei din 

Paroșeni, care iși consumă ac
tele de mare grozav tot in 
cadrul familiei. Vrind să-și de
monstreze autoritatea, nu de 
mult și-a alungat din locuință 
soția și copiii.

Instanța de judecată, prin or
donanță prezidențială, l-a obli
gat să-i reprimească. Dar Ma
tei nu s-a lăsert și i-a alungat 
din nou. Numai că nici instan
ța de judecată nu s-a lăsat și 
i-a aplicat două luni și jumă
tate închisoare contravenționa
lă. Să vadă și el cum e cind 
dormi prin străini.

20,40 Concursul național de 
creație și interpretare 
de muzică ușoară romi 
neascâ — Mamaia 197 
Concertul laureaților.

21,45 Film artistic „Patrula"
23,00 Program de romanțe.
23,15 Telejurnalul de noapte.

* LUNI 26 II LIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
„Cintăin patria și parti
dul”.
Program de cântece ș> 
versuri.

18,20 „Scena".
— Emisiune de actua
litate teatrală.

18,45 Stop-cadru.
19,15

19,30 Telejurnalul de seară
20,20 Roman foileton „Roșu 

și negru" (II).
21.00 „Oameni și fapte" 

reportaj.
21,15 „Steaua fără nume" 

emisiunc-concurs. 
„Floarea din grădină" 
(muzică populară).

22,15 Din țările
Imagini din

22.30 Telejurnalul
22.45 Telesport.

socialiste :

[iploâea minim Aninoasa
ANUNȚA

Organizarea unui CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi
• Maistru principal minier
• Maistru principal electro-

mecanic
• Maistru
• Maistru

Concursul va avea loc
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 

7—15, de Ia biroul personal al întreprinderii, cu sediu! în 
Aninoasa, str. Uzinei nr. 1.

Numitul V. I., fund refuzat de 
inculpatul Mihoi Lidâu din Fe- 
troșani atunci cind i-a cerul o 
cheie, i-a reproșat acestuia co 
in general el nu servește pe 
cineva nici de „i-ar sări ochii'1. 
Nu se știe dacă in astfel de si
tuații, inculpatului i-ar sări ori 
nu ochii, dar este pe deplin 
constatat că lui V. I., pentru 
spusele de mai sus, era cil pe- 
aci să-i sară dinții. Pentru că 
Mihai Lidău in loc să-i dea 
cheia solicitată, l-a pocnit cu 
ea drept in față. O fi înțeles 
omul greșit, cine știe ?!

Ca să reflecteze in liniște a- 
supra coiului, i s-au dat 10 luni 
de meditație după gratii. Iar 
cum mai fusese dotat cu 8 luni 
închisoare, mai înainte, penliu 
alte lapte, și apoi grațiat, acum 
le va executa și pe acestea. 
Dacă nu a dot cheia, 
va sta sub cheie.

Cit de minuna*, cit de suni e 
sacrificiul părinților pentru co
piii lor. Și poate niciodată 
preocuparea — uneori dusa 
pină la exagerare - pentru o- 
draslele ce ne vor înlocui in 
nesfirșitul schimb al ștafetei, 
nu a fost atit de mare ca o- 
cum.

Ștefan Nagy din Lupeni are 
însă alte păreri. El consideră 
că e destul să aducă pe lume 
copilul. Referitor la creșterea lui, 
să mai răspundă și alții. Fapt 
pentru care, deși a fost obligat, 
la pensie de întreținere nu a 
înțeles să dea nici un can 
pentru copilul pe care il are.

Iar fiindcă a refuzat siste
matic să 
și 6 luni 
totuși nu
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Agenda provizorie Se întrevede perspectiva unei
rînduieli mai senine și umanea viitoarei sesiuni

a Adunării
Generale a O.N.U.

iu-

Creșterea costuluir///////////////////////////////////////z///////////////////////////////////////////////
aproape 6 la sută. Cele mai 
se semnalează la produsele

vieții în S.U.A.

„Sume enorme pentru 
înarmare în comparație cu 

investițiile pentru dezvoltare
— Opiniile directorului general al F.A.O., 

Addekke Boerma —

F.A.O. — Organizația mondială pentru alimentație Ș> 
agricultură — este un organism specializat al O.N.U., creat 
la 16 octombrie 1945. Activitatea F.A.O. constă in strîngerea 
de date in legătură cu situația agriculturii, furnizarea de 
informații și asistență tehnică în cadrul programelor de 
dezvoltare ale O.N.U. F.A.O. și-a propus să contribuie la 
ridicarea nivelului de alimentație al populației, să îmbună
tățească randamentul producției și eficacitatea repartiției 
produselor agricole.

Poziția guvernului italian față de unele probleme internaționale 
Ia ordinea zilei —

..Eu sânt expert în proble
me agricole și de dezvoltare 
a agriculturii, nu în dezar
mare; dar. ca simplu cetă
țean, consider că se cheltuiesc 
sume prea mari, enorme, pen
tru înarmare în comparație 
cu investițiile făcute în ve
derea dezvoltării. Așa cum 
am subliniat și cu alte pri
lejuri, este irațional ca buge
tul total al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură să nu de
pășească costul unui subma
rin atomic", a •declarat Ad
dekke Boerma, directorul ge
neral al F.A.O., într-o con
vorbire cu un redactor al A- 
genției Române de Presă, Z. 
Florea.

-Sper cu ardoare — a con
tinuat interlocutorul — că 
negocierile care se desfășoa
ră la Geneva în problema 
dezarmării vor fi încununate 
în cele din urmă de succes 
și că o parte din sumele ca
re vor putea fi economisite 
prin dezarmare vor fi inves
tite în proiecte de dezvol
tare'.

Problemele alimentației pe 
plan mondial constituie prin
cipala preocupare a Organi
zației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricul
tura, a spus în continuare 
înaltul funcționar al O.N.U. 
S-a calculat că nevoile mini
me pentru asigurarea hranei 
întregii lumi impune o creș
tere de cel puțin 4 la sută 
anual. Vreau să amintesc că. 
atunci cînd a fost lansat al 
doilea deceniu al dezvoltării, 
s-a avansat cifra de 6 la sută 
ca ritm al dezvoltării econo
mice în ansamblu: dar. pen-

tru a realiza acest ritm, tre
buie obținută o creștere a 
producției agricole de cel 
puțin 4 ia sută. F.A.O. con
sideră că în felul acesta poa
te fi rezolvată problema a- 
limentației.

Referindu-se în continuare 
la vizita sa în România și 
la relațiile F.A.O. cu țara 
noastră, A. Boerma a decla
rat : „In timpul șederii noas
tre. am văzut multe lucruri 
interesante. Menționez printre 
obiectivele vizitate Institutul 
agricol din Cluj, mai multe 
ferme de stat și vizita în Bu
curești. Am avut onoarea de 
a fi primit de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Iosif Banc, care se ocupă de 
aspectele agricuturii, și am 
avut întrevederi cu principa
lii săi colaboratori. O țară 
ca România poate să ofere 
numeroase elemente din pro
pria sa experiență, care, ne
îndoielnic, vor fi utile altor 
țări. Relațiile F.A.O. cu Ro
mânia sînt foarte bune. Ro
mânia este reprezentată în 
Consiliul F.A.O. și există nu
meroase contacte între dife
ritele instituții specializate 
ale F.A.O. și instituțiile co
respunzătoare din țara dv. 
Consider că la elaborarea 
programului F.A.O. pe vi
itorii șase ani, avem nevoie 
de participarea intensă a 
României*.

In încheiere, directorul ge
neral al F.A.O. s-a pronun
țat în- favoarea universalită
ții organizației,

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Secretariatul 
O.N.U. a dat publicității ordinea de zi provizorie a viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale, care își va începe lucrările 
la 21 septembrie, la New York. Agenda provizorie include 
103 puncte, printre principalele probleme ce urmează a fi 
abordate figurînd restabilirea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite 
— în legătură cu această chestiune, reprezentanții la O.N.U. 
a 18 state, printre care și România, au prezentat deja un 
proiect de rezoluție —, evoluția situației în Orientul Apro
piat, dezarmarea, decolonizarea, politica de discriminare 
rasială în Republica Sud-Africană, Namibia și Rhodesia, 
problema teritoriilor africane aflate sub dominație por
tugheză, respectarea drepturilor omului. La punctul 18 al 
ordinii de zi se află înscrisă chestiunea alegerii noului se
cretar general al organizației în cazul în care U Thant își 
menține hotărîrea de a nu-și reînnoi mandatul care ex
piră la 31 decembrie.

ROMA 24. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : In prezența primului 
ministru și a membrilor guver
nului italian, ministrul de ex
terne. Aldo Moro, a expus în 
Camera Deputaților poziția
vernului fațâ de unele proble
me internaționale la ordinea 
zilei. Guvernul italian, a spus 
Moro, se străduiește să găseas
că noi forme de coexistență 
pașnică în lume și, în special, 
în Europa, unde -se întrevede 
perspectiva unei rînduieli mai 
senine și umane". Abordînd 
apoi diferite probleme europe
ne, el s-a pronunțat pentru o 
serie de întâlniri între toate

țările și popoarele continentu
lui nostru, precum și cele care 
sînt legate din punct de vede
re jstoric de Europa, ca Statele 
Unite și Canada. ..O întîlnire. 
deci, de securitate și coope
rare" — a precizat el. In acest 
context, ministrul italian a a- 
firmat că o „conferință pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa apare astăzi ca un obiectiv 
politic serios, ce nu mai este 
îndepărtat".

In legătură cu recenta sa vi
zită la Moscova, Moro a decla
rat : „Convorbirile de la Mos
cova au fost ample și aprofun
date. Desfășurate continuu cu

sinceritate prietenească, ele 
permis să se constate nu pu
ține elemente de convergență, 
dar și aprecieri și considerații 
diferite. Aceasta reflectă, evi
dent, situarea diferită a celor 
două țări în arcul politic euro
pean și mondial".

In încheiere. Aldo Moro a 
spus : ..Dorim să acționăm pen
tru ca, deasupra pozițiilor po
litice, să se creeze o atmosferă 
de încredere crescîndă și să se 
lărgească sfera colaborării eco
nomice și culturale, rcspectîn- 
du-se independența tuturor și 
neamestecul în afacerile inter
ne".

este optimist în această pri
vință. deoarece numărul mem
brilor F.A.O. este în continuă 
creștere.

Succese remarcabile în dez 
voltarea economiei R.S.C.

relevînd că

PRAGA 24 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite: Din datele 
comunicatului Direcției fede
rale de statistică a R.S.C. reie
se că, în primul semestru al 
anului, volumul producției in
dustriale cehoslovace a sporit 
cu 7,7 la sută, în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut. De asemenea, indicele 
productivității muncii a cres
cut cu 7,5 la sută, acestui fapt 
atribuindu-t-se o bună parte 
a succeselor obținute.

Ramurile industriale cu rol 
hotărîtor în progresul general 
economic au cunoscut ritmul 
cel mai înalt de dezvoltare.

Comparativ cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
volumul producției miniere 
obținut în primul semestru es
te cu 8,6 la sută mai mare, 
al chimiei cu 10,4 la sută, al 
construcțiilor de mașini cu 
10,1 Ja sută, al cauciucului și 
maselor plastice cu 10,7 la 
sută, al construcțiilor cu 7,3 
la sută.

Volumul de investiții reali
zat în această perioadă repre
zintă 38,9 la sută din planul 
anual, dar depășește cu 9,8 la 
sută valoarea investițiilor rea
lizate în aceeași perioadă a 
anului trecut.
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Mesajul adresai de Norodom 
poporului khmer

Sianuk

TRAFICUL
DE STUPEFIANTE
R.F. A GERMANIEI

WASHINGTON 24 (Agerpres). — Costul 
vieții a înregistrat în S.U.A., în luna iunie, 
un nivel record pentru ultimele 15 luni — 
a anunțat Ministerul Muncii. Potrivit statis
ticilor publicate, media de creștere a cos
tului vieții pe luna iunie se ridică la 0,5 la 
sută, ceea ce corespunde unui ritm anual

de creștere dc 
mari creșteri 
alimentare, urmată apoi de cheltuielile de 
transport și ocrotire a sănătății publice. 
Luînd ca bază anul 1967. costul vieții a 
atins în iunie a. c. nivelul de 121,5 la sută, 
precizează comunicatul Ministerului Muncii.

Comunicatul Direcției centrale
de statistică a U.R.S.S.

PEKIN 24 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat națiunii 
khmere, prințul Norodom Sia
nuk, șeful statului cambodgi
an și președinte al Frontului 
Național Unit din Cambodgia, 
demască rezultatele catastro
fale ale politicii economice 
promovate de regimul Lon 
Nol-Sirik Matak — relatează 
agenția China Nouă. Norodom 
Sianuk relevă, între altele, că 
moneda cambodgiana s-a deva- 
lorirat într-un ritm accelerat, 
ajuncind de la 55 de riali pen
tru un dolar, înaintea lovitu
rii de stat, la 350 de riali pen
tru un dolar în prezent. Scă
derea catastrofală a valorii mo
nedei subliniază șeful statului

cambodgian, reprezintă un pro
ces cu efecte tragice asupra 
nivelului de trai al populației. 
De la lovitura de stat, care a 
adus la putere regimul ton 
Nol-Sirik Matak, veniturile 
populației muncitoare nu au 
crescut cu nici un rial, dar, în 
acest timp, prețurile bunurilor 
de larg consum, începînd cu 
cele alimentare, s-au dublat 
și triplat. „Tradițională expor
tatoare de orez. Cambodgia a 
fost nevoită, pentru prima da
tă, să importe acest aliment 
de bază pentru populația sa... 
Prețul unui kilogram de sare, 
care a devenit, de altfel. o 
marfă extrem de rară Ia Pnom 
Penh. depășește 10 riali, corn-

parativ cu 3,5 riali cît era în 
martie 1970. Prețul benzinei a 
crescut atît de mult, îneît, în 
provincia Battambang, o mare 
parte a mașinilor agricole au 
fost pur și simplu abandonate" 
se arată în mesajul lui Noro
dom Sianuk. Pentru anul 1971, 
deficitul bugetar amenință să 
depășească 6 500 milioane de 
riali (aproximativ 118 milioa
ne dolari), deficitul balanței 
comerciale se așteaptă să fie 
de peste 4 000 milioane riali 
(72 milioane dolari), în timp 
ce numai 10 la sută din tere
nurile agricole sînt

Norodom Sianuk
că responsabilitatea

cultivate. 
subliniază 
pentru a-

ceastă criză economică fără 
precedent revine în întregime 
regimului Lon Nol-Sirik Ma
tak, care alocă sume enorme 
pentru cheltuieli militare, im- 
punînd noi taxe populației. El 
condamnă, totodată, faptul că 
regimul de la Pnom Penh a 
„cedat" administrației saigone- 
ze o suprafață de 5 000 kmp 
din apele teritoriale, platforma 
continentală și insulele de 
coastă ale Cambodgiei, precum 
și un mare număr de sate și 
terenuri agricole cultivate cu 
orez, în schimbul sprijinului 
primit din partea acestuia în 
lupta împotriva forțelor de re
zistență populară din Cambod
gia

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— La Moscova a fost dat pu
blicității comunicatul Direcției 
centrale de statistică a U.R.S.S. 
cu privire'la îndeplinirea pla
nului semestrial al economici 
naționale. Creșterea producției 
industriale în primele șase luni 
ale acestui an, arată comunica
tul, a fost de 8,5 la sută, iar 
cea a productivității muncii în 
industrie — de 7 la sută. S-a 
realizat o producție industri
ală a cărei valoare depășește 
cu 4,5 miliarde ruble prevede
rile planului semestrial. Indus
tria sovietică, subliniază co
municatul, a depășit planul în 
perioada ianuarie — iunie 
1971 la majoritatea produselor 
importante. Toate ministerele 
industriale și toate republicile

unionale au realizat depășiri 
de plan. In comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, a sporit producția 
de bunuri de larg consum.

Investițiile capitale ale sta
tului au fost cu 8 la sută mai 
mari decît în perioada simi
lară a anului precedent. Au 
fost date în exploatare noi 
capacități industriale — cen
trale electrice, rafinării, între
prinderi ale industriilor chimi
că. petrochimică, metalurgică, 
ușoară, alimentară și altele.

S-au îmbunătățit indicii teh- 
nico-economici de muncă în 
industrie. Planul semestrial a! 
beneficiilor a fost depășit pe 
ansamblul economiei naționale.

După cum relevă comunica- 
semănăturilor de

primăvară a fost depășit. A 
continuat să se îmbunătățească 
dotarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii cu tehnică mo
dernă.

In comunicatul Direcției de 
statistică se arată că, îndepli
nind directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., în Uni
unea Sovietică a început înfăp
tuirea măsurilor de ridicare a 
salariilor muncitorilor și func
ționarilor.

La 1 iulie 1971. populația 
Uniunii Sovietice denășea 245 
milioane.

Dună cum arată comunica
tul, volumul comerțului exte
rior al U.R.S.S. în acest se
mestru a înregistrat o creștere 
de 7 la sută, atingînd valoarea 
de 11.5 miliarde ruble.

apropiere de sediul po- 
din MUnchen, un tra

ficant de stupefiante neinden- 
tificat a depozitat stupefian
te în valoare de peste 1 mi
lion de mărci vest-germane. 
Poliția a descoperit într-o 
pivniță 103 kg. pulbere de 
morfină, produsă din opium 
brut.

In ultimul timp. în capi
tala Bavariei, care se pare 
că a devenit unul dintre im
portantele centre vest-germa
ne ale traficului de stupefian
te, au fost arestați mai multi 
traficanți asupra cărora s-au 
găsit importante cantități de 
droguri. Astfel, intr-un ho
tel de lux au fost arestați 
doi străini care aveau mor
fină în valoare de '500 000 
mărci. Mai înainte, vameșii 
din Munchen au confiscat de 
la alți doi traficanți 180 kg ha
șiș în valoare de aproximativ 
600 000 mărci. La aceasta se 
adaugă depistarea a 300 kg 
hașiș într-o locuință din 
Munchen. în valoare de un 
milion de mărci

MIȘCĂRI SEISMICE
ITALIA

IN
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„Cruzimile 5

prezentate

pe micul

ecran"
ZURICH 24 (Agerpres). — 

Sub titlul „Cruzimile prezenta
te pe micul ecran', cotidianul 
elvețian „Tages Anzeiger' pu
blică un articol în care se 
spune, între altele : „Tema bru
talităților în filmele prezentate 
la televiziunea elvețiană a de
venit acută încă de acum ciți- 
va ani. Efectul valului de 
atrocități care se revarsă, sea
ră de seară, pe diferite cana
le in casele cetățenilor elveți
eni constituie principalul su
biect de discuții. Și pe bună 
dreptate, deoarece toate cer
cetările științifice, precum și 
nenumărate conferințe, comisii, 
studii, chestionare și statistici 
au dovedit nocivitatea socială 
cauzată de cruzimile prezenta
te pe ecran'.

Două mișcări seismice 
s-au produs vineri în Italia, 
in regiunea Isernia. Avind 
un caracter ondulatoriu, cu
tremurul a provocat pagu- 

numai edificiilor vechi.

dintre

★

★

★
HAVANA 24 (Agerpres).

— Pînă la instaurarea puterii

CAUZA DERAIERII
TRENULUI 

„SUISSE EXPRESS"

Deraierea trenului .,Suisse 
Express", care s-a soldat 
cu moartea a 23 de persoa
ne și rănirea a 121, a fost 
provocată de un exces de 
viteză, s-a anunțat oficial. 
Trenul atinsese 140 km pe 
oră pe o porțiune unde vi
teza era limitată la 75 kilo
metri. Parchetul nu posedă 
încă nici o indicație asupra 
motivelor pentru care trenul 
a atins o viteză aproape du- 

față de cea obișnuită.

de Stat al@ Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului
P. Chineze, și Tzao Lu, ministru adjunct al industriei 

ușoare, au primit delegația Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum din România, condusă de Francisc Țapoș, 
vicepreședinte al Uniunii, care se află în China într-o vizită 
de documentare. Cu acest 
prietenească.

R.

Piotr Jaroszewicz,• 
dintele Consiliului de 
tri al R.P. Polone, l-a 
pe Johannes Virolainen, preșe
dintele Partidului de Centru 
din Finlanda, aflat în vizită la 
Varșovia, la invitația Prezidiu
lui Comitetului Superior al 
Partidului Țărănesc Unit din 
Polonia, informează agenția 
P.A.P. La întîlnire a partici
pat Stanislaw Gucwa, preșe
dintele Prezidiului Comitetului 
Superior al P.Ț-U.

prilej, a avut Ioc o convorbire

ioc• La Detroit a avut 
Congresul de patologie avicolă 
din Statele Unite, la care au 
luat parte specialiștii din nu
meroase țâri ale lumii, prin
tre care și dr. Negruțiu Traian, 
directorul Institutului „Pasteur" 
din București, și dr. Ion 
Pătrașcu, cercetător la aceiași 
institut.

Din cele 20 de comunicări 
științifice prezentate în dome
niul „bolii lui Marek" (o boa
lă canceroasă a păsărilor), do
uă aparțin doctorului Ion Pă
trașcu.

g Misiunea de observatori 
ai O.N.U. la linia de încetare 
a focului dintre Siria și Israel 
a raportat că forțele israel iene 
au deschis de șase ori focul în 
cursul zilei de miercuri — in
formează agenția Reuter.

O delegație economică e- 
glpteană, condusă de ministrul 
economiei și comerțului exte
rior al R.A.U., Mohamed Ab
dallah Marziban, Va pleca la 
26 iulie în P^epublica Populară 
Chineză, informează agenția 
MEN. In cadrul convorbirilor

Declarațiile cancelarului W.
BONN 24 (Agerpres). — In

tr-o conferință de presă ținută, 
cu prilejul încheierii primei 
jumătăți a mandatului guver
nului său, relatează agenția 
D.P.A., cancelarul Brandt s-a 
exprimat pozitiv în legătură 
cu activitatea depusă de cabi
net în cei doi ani care au tre
cut, menționând că, cu toate 
rezervele necesare, s-ar putea 
spune că s-a trecut peste »ce 
era mai greu’. In acest sens,

el a arătat că partidele de 
coaliție au realizat o serie de 
promisiuni de politică internă 
și nu au suferit nici o înfrîn- 
gere la votul în parlament. 
Cancelarul Brandt a ținut să 
remarce stabilirea coaliției gu
vernamentale.

Referindu-se la problemele 
internaționale, șeful executivu
lui de la Bonn a relevat „trai
nicul partenerism" al R.F.G. cu 
occidentul. El a apreciat apoi

că Europa realizează progrese, 
iar „înțelegerea cu Răsăritul 
se află pe calea cea bună". 
In context, Brandt a spus că, 
„deși Tratatul dintre R.F.G. și 
U.R.S.S. din 12 august 1970 nu 
a intrat încă în vigoare, rela
țiile dintre Bonn și Moscova 
s-au îmbunătățit, și se poate 
sconta pe o colaborare conti
nuă, in interesul ambelor sta
te'.

vor fi abordate problemele dez
voltării schimburilor comerciale 
și cooperării economice 
cele două țări.

© La Budapesta se 
șoară convorbiri între 
Peter, ministrul de externe al 
R.P. Ungare, - și Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și 
nistru de externe al Siriei, 
flat într-o vizită oficială 
Ungaria. In cursul convorbiri
lor, relatează agenția M.T.Î., 
părțile au examinat relațiile 
bilaterale, precum și o serie de 
probleme internaționale, o a- 
tenție particulară fiind acor
dată situației din Orientul A- 
propiat.

® La Rabat au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii extraordina
re a Camerei Reprezentanților 
a Marocului, reunită pentru a 
examina situația din țară în 
urma evenimentelor ce au avut 
loc la 10 iulie. Camera Repre
zentanților a adoptat un pro
iect de lege privind organiza
rea justiției militare, potrivit 
căruia „tribunalele militare 
vor lua hotărîri urgente în ca
zuri apreciate ca fiind contra
re statului marocan".

In încheierea declarației, 
cancelarul federal s-a arătat 
optimist în legătură cu per
spectivele tratativelor dintre 
cele patru mari puteri în pro
blemele legate de Berlinul oc
cidental. Totodată, el a reafir
mat interesul guvernului său 
față dc problemele securității 
europene și de convocarea 
conferinței general-europene.

URMELE MAFIOȚILOR

Știri din Cuba
HAVANA 24 (Agerpres). 

— Pe haita economică a Cu
bei apar obiective importan
te, care schimbă cursul vie
ții în provinciile respective. 
La Cienfuegos se apropie de 
sfîrșit construirea uzinei de 
îngrășăminte azotoase, o mo
dernă întreprindere ce va da 
un nou impuls agriculturii 
țării, iar în orașul Santiago 
au început lucrările de mon
taj a utilajelor la o puterni
că centrală electrică.

HAVANA 24 (Agerpres). 
— In primele șase luni ale 
anului în curs, textiliștii din 
Cuba au dat țării mai mult 
de 48 de milioane metri de țe
sături. Un asemenea succes a 
fost posibil datorită ridicării 
productivității muncii șl in
troducerii tehnicii noi. Pî
nă la sfîrșitul anului, pro
ducția de textile a Cubei 
se va cifra la 105 milioane 
de metri de țesături.

populare pădurile care 
prindeau deseori esențe 
lemn prețios, erau exploata
te în mod prădalnic. Pen
tru a pune capăt acestei 
stări de lucruri moștenite 
din trecut, guvernul revolu
ționar al Cubei a elaborat, 
într-un termen scurt, un 
plan de împădurire, pe care 
a început să-1 pună în prac
tică cu participarea Institu
tului Național pentru refor
ma agrară. In acest fel, nu
mai în provincia Pinar del 
Rio, în primii ani de după 
victoria revoluției au fost 
plantate câteva milioane de 
exemplare de eucalipți, pini 
și arbori de alte esențe, de 
o deosebită importanță pen
tru in^uctria lemnului

Uzinele plutitoare, destinate 
pescuitului și prelucrării peș
telui — mari traulcre-frigider 
de pescuit, care se construiesc 
la Nicolaev (R.S.S. Ucrainea
nă) se bucură de marc a- 
preciere. Ele se construiesc cu 
ajutorul conveierelor.

In foto : Noile traulere. ga
ta de drum.

Poliția și carabinierii au 
arestat un grup de 23 dc oa
meni suspectați de a fi 
membri ai Mafiei și acuzați 
de „asociere în vederea co
miterii de crime".

Un purtător de cuvînt al 
poliției din Palermo a de
clarat că aceste acțiuni se 
vor extinde și la alte orașe 
ale Italiei, printre care Mi
lano. Roma și Napoli.

In localitatea La Luz din 
statul venezuelean Barina a 
încetat din viață, in 
de 146 de ani, Josefa 
care deținea recordul 
vitâții în Venezuela.

vîrstă
Perez, 
longe-

SITUAȚIA DIN SUDAN

HAVANA 24 (Agerpres). 
— Rețeaua sanitară pentru 
copii din Cuba s-a îmbo
gățit zilele acestea cu o no
uă unitate I sanatoriul mari
tim de la Tarara, unde âu șl 
sosit primii 200 de tineri 
care se bucură de îngrijirea 
atentă și calificată a perso
nalului.

CAIRO 24 (Agerpres). — 
„Blindatele au trebuit să 
intervină la Khartum In 
cursul zilei dc vineri pentru 
a împrăștia mai multe gru
puri' — a declarat, într-un 
interviu acordat agenției 
France Presse, locotenentul 
Salah Abdel Al, secretar ge
neral al Consiliului Coman
damentului Revoluției suda
neze. El a adăugat că „pe 
întreg teritoriul Sudanului 
domnește calmul". Locote
nentul Salah Abdel Al a 
menționat că, cele patru tri
bunale militare care au con
damnat la moarte pc Hasem 
El Atta, conducătorul lovi
turii de stat eșuate, și pe 
cei trei adjuncți ai săi. Iu-

crează zi și noapte și că 
„procesele a zeci dc persoane 
se află în curs de desfășu
rare".

Abdel Al 
altă parte, 
curent cu 
Khartum a 
bakr El Nour și a lui Fa
rouk Hamadallan, care au 
fost debarcați joi la Beng
hazi (Libia) în timp ce re
veneau în Sudan de la Lon
dra pentru a prelua funcțiile 
în care fuseseră numiți de 
autoritățile instaurate prin 
lovitura de stat eșuată. Ori
cum, ei vor fi deferiți unu! 
tribunal militar, a precizat 
Abdel Al.

a arătat, pe de 
că nu este la 
întoarcerea 
colonelului Ba-

la
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