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de lucru
accelerat
Constructorii de pe șantierele 

-Grupului Valea Jiului, depun 
însemnate strădanii pentru edi
ficarea de noi obiective social- 
edilitare. destinate oamenilor 
muncii din cel mai mare bazin 
carbonifer al țării.

In prezent, se află în ultimul 
stadiu de finisare, respectiv de 
curățire și completări de zugră
veli. vopsitorii, un număr de 166 
de apartamente — 100 la Petro
șani Și 66 in Vulcan-.- Colective
le de muncă din punctele de 
lucru în cauză depun strădanii 
pentru realizarea unor lucrări 
de calitate, durabile, care să sa- 
t.sfacă pe deplin exigențele.

„Zestrea" de apartamente da
te în funcțiune de la începutul 
anului se ridică, deocamdată la 
487. Un număr care semnifică 
miezul luminos al efortului co
lectiv al constructorilor, a! bri
găzilor și echipelor de zidari 
conduse de Dumitru Postolache, 
Marin Ignat, Dumitru Roșu, 
Ștefan Ban, Nicolae Avram, Tu
dor Sandu, de dulgheri conduse 
da loan Călin, Gheorghe Țibu- 
Leac, Alexandru Kiș, de mozai
cari conduse de Gheorghe Be- 

țivu. Dumitru Negoiță, de zidari 
— betoniști ale lui Alexandru

Z--------------------

II xistă oameni 
•j care au cura

jul să răniînă 
anonimi. Poate că a- 
cești oameni au con
știința faptelor lor, 
cred în perenitatea 
acestor fapte. O vi
zită recentă la 
S.C.S.M. Petroșani 
mi-a permis să aflu 
„cîte ceva" despre a- 
cești oameni, despre 
munca 
nespectaculoasă. 
atît de utilă 
litate. Munca 
ce tare este 
„ingrată" cu 
torul : luni, 
ani de experiențe șî 
încercări, de „respin
geri" ș-apoi, intr-o 
fracțiune de secundă. 
..surpriza", dezlegarea 
problemei. Atunci îți 
dai seama că rodul 
cercetărilor tale este 
imens, că nu ai lu
crat în zadar, că re
zultatele atitor zile 
de căutări febrile, 
este compensat de 
clipe de imensă sa
tisfacție...

Zilele fierbinți de 
august au „incendiat" 
și sediul acestor cer
cetători. Discuția pur
tată cu ing. Gheorghe 
Manolea este ..nespec
taculoasă" : prea mul
te detalii tehnice, su
biectul prea „pudic1* 
pentru el, prea necu
noscut mie... Mi-a

lor, aparent 
dar 

în rea- 
de cer- 
adesea 

cercetă- 
uneori

Porțile de Fier

Penultimul
hidroagregat 
sub tensiune

Vizita de lucru
a tovarășului

vorbit mai înlîi des
pre oamenii cu care 
colaborează : Inginer 
Nicolae Oprea, șeful 
laboratorului, tehni
cienii Nicolae Boices- 
cu, Tavic Purtătoru. 
închegăm un colectiv 
unit, o adevărată fa
milie... Sint tînăr și 
încredințîndu-mi-se e- 
fcctuarea unei teme

tru se referă la cu- 
renții slabi, cu inten
sitatea în jurul a 1 
amper. Aparatul pe 
care-i construim, (a- 
flat acum în stadiu 
de montaj), va fi un 
aparat de avizare și 
de control a diferi
telor utilaje miniere. 
Avantajele pe care le 
aduce introducerea

r

Nicolae CeaușescuCorespondentul Agerprcs, Ma
rin Coandă, transmite i In 
noaptea de vineri spre simbă- 
tă. la ora 0.46, penultimul a- 
gregat al Hidrocentralei Porțile 
de Fier — cel dc-al 5-lea din 
centrală și al 2-lea de fabrica
ție românească a pulsat 
sistemul național primele 
tități de energie electrica, 
al hărniciei și măiestriei 
fesionale a constructorilor 
montorilor șantierului local al 
întreprinderii „Energomontaj" 
— București, a muncitorilor și 
specialiștilor de la Uzina con
structoare de mașini Reșița, co
lectivelor Uzinei ..Electropu’e- 
re" — Craiova și întreprinderii 
„Electromontaj11 — Sibiu, a 
energeticienilor -Și mecanicilor 
din Centrala Hidroelectiică — 
acest nou succes a fost realizat 
în avans față de prevederile d:n 
planul de stat și de angaja
mentul asumat la începutul a- 
nului în întrecerea

Amintim că în 
scurs din acest an. 
date în exploatare 
hidroenergetice la 
cîștigat, în total, 130 de 
față de prevederile de 
a fost pus sub sarcină bara
jul deversor. s-a dat în funcțiu
ne ecluza de pe malul româ
nesc al fluviului și a fost durat, 
peste ecluză, centrală și baraj, 
ingeniosul drum rutier trans- 
danubian care creează o noua 
legătură directă între România 
și Iugoslavia.

Cu prilejul intrării în exploa
tare a agregatului, colectivul 
de muncă de pe marele șantier 
a adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în 
can- 
Rod 
pro-

Și

în județul Harghita
cooperatori, intelectuali, tineri 
și vîrstnici — români și ma
ghiari.

In cuvântările rostite la aces
te adunări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor lo
cuitorilor felicitări pentru rezul
tatele bune obținute în produc
ție și le-a urat noi succese în 
activitatea pe care o desfășoa 
ră pentru înfăptuirea sarcinilor 
planului cincinal.

Cu nestăvilită bucurie, partici- 
panții la adunări și-au exprimat 
deosebita satisfacție pentru fap
tul de a primi în mijlocul lor 
pe conducătorul iubit al între
gului popor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a exnHma în mod 
direct sentimentele de deosebită 
dragoste. înalta prețuire și recu
noștință pentru activitatea neo
bosită pe care secretarul gene
ral o desfășoară în fruntea 
partidului și statului nostru 
spre binele si fericirea între
gului popor. Ei și-au exprimat 
hotărîrea de a munci cu rîvnă 
pentru traducerea în viață a 
directivelor stabilite de Congre
sul al X-lea al partidului.

Aduci nd un cald salut tova
rășului Nicolae Ceaușescu. celor
lalți conducători de partid și 
de stat, locuitorii din cuprinsul 
județului Harghita, strîns uniți 
în jurul partidului, și-au reafir
mat încă o dată, cu deplină tă
rie. Icgămîntul lor de devota
ment față dc scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă Ro
mânia, hotărîrea nețărmuită de 
a întări- unitatea și prietenia 
frățească între oamenii muncii 
români, maghiari și de alte na
ționalități, pentru edificarea cu 

succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Pretutindeni. în uzine și fa
brici, ca și la adunările popu

lare, dialogul secretarului ge
nera! ai partidului cu masele, 
cu activul de partid și din eco
nomia județului, a prilejuit am
ple discuții și analize asupra 

preocupărilor actuale și de pers
pectivă ale locuitorilor de pa 

aceste meleaguri, în vederea în
deplinirii în cele mai bune con
diții a mărețelor sarcini înscri

se în prevederile actualului 
plan cincinal în toate sectoare
le de activitate. Totodată, în
tâlnirile secretarului general al 

partidului cu oamenii muncii 
din această parte a țării au pri

lejuit înflăcărate demonstrații 
ale unității de neclintit în jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central, ale aprobării unanime 
de care se bucură politica in

ternă și internațională a parti
dului în rîndurile întregului 

nostru popor.

din Cristurul Sc- 
Combinatul de pre- 

a lemnului din Gălău-

socialistă, 
intervalul 

aici au fost 
trei grupuri 
care țesăturis-au 

zile 
plan.în tabărăA 

care metanul depă
șește 2 la sută. De 
altfel aparatul l-am 
conceput ca lucrînd 
la cea mai periculoa
să concentrație de 
metan — 8.5 la sută. 
Pentru că deși apa
ratul nostru produce 
seîntei, ele nu pot 
produce explozii, nu 
au energia neces iră 
declanșării acestor ex
plozii. Deocamdată 
vom folosi aparatele 
de acest tip pentru 
măsurători, în circui
tul traductoarelor, în 
diferite tablouri de 
comandă".

...Discuția continuă 
pe același ton. Pro
blema folosirii curen
ților slabi este deo
sebit de importantă 
și de actuală. Deși 
se întrezărea încă de 
acum o sută de ani 
folosirea curenților 
slabi, totuși tehnolo

gia lor nu s-a putut 
dezvolta decit recent, 

după apariția tran- 
zistoarelor, a semi
conductoarelor.

Aflată în faza de 
montaj (semnificativ 

este și faptul că a- 
paratura este proprie,

la Năvodari
perioada 13—26 august, 

36 elevi ai liceelor de cul- 
generală și de specialitate 
Valea Jiului își petrec o 

vacanței dc vară pe 
al Măi-ii Ne

In 
încă 
tură 
din
parte a 
litoralul însorii 
gre, în tabăra internațională 
pentru tineret de la Năvodari. 
Este un excelent prilej pentru 
tinerii municipiului nostru de a 
înjgheba noi prietenii cu colegi 
din tară și străinătate.

de la Bălan,

..Trăiască 
Român".

„Bun 

iubiți 

stat", 
flori.DIN NOU LA FOTBALîncrederii

din

S. LUCIAN

(Continuare in nag. a 3-a)

N. LOBONȚ

(Continuare 
in pag. a 3-a)

Vul- 
Mi-

acestei săptămini, 
fotbalul, reintră 
drepturile sale.

Temeiul

opinii
la

mi sc

Ce propuneți pentru crearea unui climat

unul
Cornel IIOGMAN

www> /wv'wv’wwvwwin pag. a 3-a)

pantofilor, 
contează, 
cheamă Y 
a decretat.

a pune 
batista 
scuipat 
Prima

fost 
gînd 

sa 
este

meu 
pro-

care pri- 

activitatea 
părere a- 
întrepria-

vederea 
unui climat cit mai fa
de viață. Consider că 

propuneri constituie un 
ajutor în proiectarea

mi s-a acordat .în
vestitura de încrede
re". Trebuie să le 
dovedesc c-o merit". 
Tema la care lucrea
ză inginerul Gheorghe 
Manolea ? Pentru un 
neinițiat în tainele 
științei, titlul nu spu
ne mult ! „Instalație 
pentru încercarea cir
cuitelor de siguranță 
intrinsecă". Am cău
tat să aflu cîteva 
„detalii" i ..După cum 
știți, curenții sint de 
două feluri — tari 
și slabi: studiul nos-

curenților slabi în 
minerit sint infinite : 
s-ar putea realiza a- 
parate foarte simple 
care să intre și în 
galeriile laterale, a- 
parate care nu ne
cesită o protecție ex
agerată (carcase me
talice, introducerea 
întregului corp al a- 
paratului potențial 
exploziv în aceste ca
pace etc.), se evită în 
acest fel o construcție 
greoaie și costisitoare 
a aparatelor, se poa
te lucra în condiții în

de

Petroșani
7

Continuăm sondajul nostru de 
opinii vizind rezolvarea unor pro
bleme majore ce stau in fața 
Forurilor locale : urbanizarea,
depoluarea aerului, limpezirea 
apelor reziduale, circulația, dez
voltarea rețelei comerciale, sani
tare. școlare etc.

Interlocutorul nostru : tovarășa 
ingineră CLARA PONYCZKI — 
șefa Serviciului de arhitectură și 
sistematizare din cadrul Consi
liului popular al municipiului Pe
troșani. J

mștIL DUMNIAVOASTRA ?
de viață cît mai favorabil locuitorilor săi?

ÎNTREBARE i In coloanele 
ziarului nostru au apărut, în 
ultima vreme, sondaje de opi
nii privind înfrumsețarea ora
șelor municipiului și crearea 
unui climat cît mai favorabil 
locuitorilor săi. Un număr im
portant de participanți au făcut 
sugestii și propuneri 
vesc. cu precădere, 
de sistematizare. Ce 
veți despre discuția

RĂSPUNS i Am urmărit cu 
interes sondajul de opinii în
treprins de redacția ziarului 
„Steagul roșu“ în rîndul locui
torilor Văii Jiului, privind pro
punerile acestora in 
creării 
vorabil 
aceste 
prețios 
viitoarelor ansambluri de locu
ințe, menite să ridice gradul 
de urbanizare a acestui cenți u 
carbonifer.

ÎNTREBARE î Referirile 
proiectele de sistematizare au 
evidențiat dorința cetățenilor 
pentru găsirea unor soluții ar
hitectonice cît mai estetice 
pentru locuințele și obiectivele 
social-cul turale. Ce s-a între
prins în scopul acesta ?

RĂSPUNS: Serviciul de ar
hitectură și sistematizare, cu

La sfirșitul 
sportul rege, 
din nou in 
După o... lungă vară fierbinte 
in cere pe buzele microbiști
lor „circula" o singură între
bare - cu ce lot se prezintă 
echipa favorită in noul sezon 
competițional ? — iotă că avem 
din nou ocazia să aplaudăm 
„vrăjitorii" balonului rotund.

O vom face cu generozitate, 
sperăm, la Lonea, unde după- 
amiază se dispută in program 
cuplat primele intilniri oficiale 
ale sezonului. La ora 14,30, 
C.F.R. Petroșani va oferi, în 
cadrul „Cupei României", o re
plică, puternicei divizionare C, 
Minerul din Ghelar. In conti
nuare, teamul preparatorilor 
din Petrila va juca in cadrul 
popularei competiții cu o altă 
echipă din cel de-al treilea e- 
șalon fotbalistic ol țării, Vic
toria Câlan.

Știința Petroșani și Minerul 
Lupeni debutează in cupă, la 
Tirgu Jiu, respectiv, Novaci, 
unde vor intilni echipe de ca
tegorii inferioare.

Q Și pentru cei moi mici 
fotbaliști din municipiu a fost 
instituită o cupă. Ea poartă 
numele regretatei glorii a sta
dioanelor din Valea Jiului și

din țoiă, Tudor Paraschiva. 
Etapa de astăzi programează 
trei intilniri : Minerul I Lupeni 
- Jiul I Petroșani ; Școala spor
tivă Petroșani — Minerul 
can ; Jiul II Petroșani - 
nerul II Lupeni.

0. Mai multe echipe 
municipiul nostru, care activea
ză in campionatul județean, 
sint angrenote in „Cupa Elibe
rării" inițiată și organizată de 
C. M. E. F. S. Petroșani.

Duminica fotbalistică va cul
mina cu intilnirea amicală din
tre echipele divizionare A, 
Jiul Petroșani și U. T. Arad. 
Jocul se va disputa la ora 
17,30 pe stadionul „Minerul" 
din Lupeni. Avem certitudinea 
că elevii lui Eugen lordache 
vor face totul pentru a sădi 
în inimile suporterilor optimis
mul înainte cu numai 7 zile de 
startul in cea de-a 54-a edi
ție a campionatului național 
de fotbal. Cartea de vizită a 
colegilor lui Loli Lereter, prin
tre care astăzi se numără și 
mult discutatul ex-dinamovist 
Both, oferă băieților noștri un 
excelent prilej a'e reabilitare 
in urma surprinzătorului eșec 
din jocul cu echipa germană 
Sthal Riesa.

In cursul zilei de sîmbătă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa. Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Miz.il. 
Janos Fazekas, Iosif Banc, Mihai 
Gere, a făcut o vizită de lucru 
în mai multe localități din ju
delui Harghita.

Au fost vizitate uzinele side
rurgice de la Vlahița. întreprin
derea Tehnoutilaj și filatura de 
bumbac din Odorheiul Secuiesc. 
Casa copilului și Complexul 
cooperației meșteșugărești Stră
duința 

cuiesc, 
lucrare
țaș. orașul Toplița. Șantierul fa

bricii de mobilă și 
pentru mobilă din Gheorghieni, 

Combinatul minier
Filatura, amplasamentul viitoa
rei uzine de piese auto, precum 

și noul spital din Miercurea 
Ciuc.

Pretutindeni, localitățile erau 
in haine de sărbătoare. Pe fron
tispiciile clădirilor erau arbora
te drapele ale partidului și sta

tului. Pe mari pancarte se a- 
flau înscrise în limbile română 

și maghiară urările : 
Partidul Comunist
„Ceaușescu — P.C.R.".

venit in mijlocul nostru 
conducători de partid și de 

Numeroase ghirlande de
scoarțe cu modele viu colorate 
în stilul propriu locului împo
dobesc balcoanele și fațadele. 

Se flutură stegulețe, se oferă 
flori.

Oaspeții au fost întîmpinați 

de tovarășul Ludovic Fazekas, 
prim secretar a] Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., și 

de alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat.

Zeci de mii de oameni ai 
muncii, români și maghiari, ca
re trăiesc și muncesc pe fru
moasele meleaguri ale Harghi

tei, au venit în întîmpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
dînd glas sentimentelor de re
cunoștință și înaltă prețuire pe 
care le nutresc față de Partidul 
Comunist Român, față de con
ducerea sa, față de politica sa 
înțeleaptă pusă în întregime în 

slujba înfloririi necontenite a 
patriei pc calea dezvoltării mul
tilaterale a societății noastre so
cialiste.

In localitățile vizitate au a- 
vut loc entuziaste adunări popu
lare. în cadrul cărora secretarul 
general al partidului s-a întîl- 
nit cu zeci de mii de locuitori 

muncitori, ingineri, țărani

METAMORFOZE
A intrat, destul de sigur, 

in biroul pe ușa căruia scria 
..Director". Înainte de 
ntîna pe clanță a scos 
și-a șters cu puțin 
bombeul 
impresie

— Mă 
spune X,

Directorul l-a măsurat cu 
privirea :

— Știi să deosebești ciuper
cile veninoase ? Ai habar dc 
afine, mure, fragi și celclal-

— Sint inginer... miner. Dar 
n să învăț, sint tînăr. 

place orice muncă...

★
— Și reușești ?
— Cum să nu ?/ E o artă. 

In fiecare loc de muncă e ne
voie să fii altfel. Vesel, să 
știi să lucrezi cu șefii, nor
mal sau chiar brutal cu sub
alternii. De la caz la caz. Mo
mentul penibil e cind iți soli
cită (cineva !) părerea in tre
burile instituției și, n-ai ha
bar de ele. Atunci taci. De
vii atent. E o mare dibăcie 
să speculezi: „Cum s-a lu
crat pină acum!“, tatonezi. 
„Pină acum...". „Nu renunțăm 
la tradiție, tovarăși!" Atac. 
Mă cam bilbii, ce-i drept, e 
grea și pronunția asta, dar 
tupeul e totul. „Interesele 
statului, ele... noi... tehnica

nouă... raționalizările... orga
nizarea... dragostea pentru 
meserie... pentru...

— Asta este tot ?
— Nu. Dar restul e mai u- 

șor. Zilnic dau telefoane 
„sus", ți-am spus, nu vreau 
să rămîn un necunoscut, un 
obișnuit banal. Nuuu...

— Nu te înțeleg! Construc
tor. gospodar, șef dc serviciu 

transporturi, specialist in

ca el (din fericire sint tot 
mai puțini...) a pornit de la 
un vis ! A intrat in facultate 
pentru a și-l împlini. Convinși 
și el și părinții lui că vor 
reuși. Convingere firească! 
omul in care statul investeș
te bani, inteligență, timp, 
speranțe, la absolvirea facul
tății se metamorfozează, de
vine un altul, uită de aspira
țiile de început, curate, loiale.

achiziții de încălțăminte, 
de garaj auto, și tu...

— ...Inginer... Dar nu stăm 
in loc. Evoluăm inevitabil, 
din zi în zi. Poate că nu-i 
vocație in una, o caut in al
ta. O senzație inedită, căuta
rea... O dată era să mă pu
nă director de cinematograf. 
M-am simțit jignit. Sint și 
„roluri" care nu se cadrează 
cu un „TITRAT". Locul 
este acolo unde se ridică 
bleme de... de...

— De specialitate !
— Exact... nu chiar...

-fc

Și cind te gindeșli că

de realizarea ca om cu ade
vărat util societății, incepe 
alterarea, apare — in locul 
afirmării in profesia aleasă — 
meschinăria „aranjatului", cu 
diplomă poți fi orice; să fie 
ușor, insă, un loc mai moale, 
mai cald, fără răspundere. 
Nu se complică. De ce să-și 
piardă „personalitatea fizică" 
muncind în mină, in ateliere, 
in uzine, pe șantiere, cind e 
mai simplu să vinturi niște 
hirtii intr-un birou, lucru ce 
il poți face și de-ai avea doar 
citeva clase elementare. U- 
rităi și bolnavă concepție! 
Dar de ce alții le acceptă me
tamorfoza ?.

Și uite-așa, după citva timp, 
..schimbă" altceva, încearcă o 
nouă „afirmare", ce-a 
„nu-i de el!“ Nici un 
pentru responsabilitatea 
față de postul care îi
menit în virtutea trecerii prin 
anii de facultate, de oamenii 
care-i așteaptă aportul în lun
ga perioadă de studiu și el 
le-o refuză. Fără remușcări, 
cu nonșalanță. El ignoră că i 
s-a dat ca să dea la rindu-i. 
...Cameleonul nostru arc 
din păcate, diploma aceea... 
sfintă, dar inutilă hirtie... Și 
cere remunerație (destul de 
grasă pentru o simplă... po
ză !), dar nu-și pretinde nici 
un moment lui însuși, să-și 
justifice existența, datoria de 
cetățean, de om.

Comportare de cameleon; 

are diplomă in numele căreia 
s-a obișnuit să ceară, să pre

tindă (un loc ferit, lipsit de 
răspundere), și cu asta bașta.

★
Aici ne oprim. Desigur, n-ar 

fi lipsit de interes a arăta 

cum este privit cameleonul și 

ce gîndesc despre el cei che
mați să-l întoarcă la ordine. 
Aceasta insă, într-o nouă scri

ere.
Dem. D. IONAȘCU
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poeziei

Eroii pot fi orice și 
in general pot orice. 
Pot fi oameni cu pan
taloni scurți, oameni 
oare aduc ploaia, oa
meni care trec prin 
zid. Eroul meu nu e 
at it dc spectaculos. Nu 
izoartă pantaloni scurți 
(e inginer), nu aduce 
ploaia (e certat cu cei 
de la institutul meteo
rologic), cit despre 
zid... Eroul meu e plin 
de calități. Una este 
însă esențială: își iu
bește foarte mult fa
milia și conform zica
lei .ochii care nu se 
văd, se uită" caută să 
nu uite nici ochii ce
rci Vern, nici pe cei ai 
cumătrului Patru, nici 
pe cei ai nepoatei 
Cleopatra, nici pe cei 
ai fratelui Ion. nici pe 
ai socrului Marcu, nici 
pe... (aici lista se
trerupe din lipsă de 
spațiu). Și pentru ai a- 
vea mai aproape i-a 
adus și pe la el pe la 
serviciu. Prima dată in

vizită, a doua oară in
tr-o vizită cu carac
ter oficial (angajare), 
a treia oară (iarăși în- 
trcrupeni numărătoa
rea). Cineva, timid, a 
încercat să-i atragă a- 
tenția : „Bine frate dar 
văd că fi-ai adus aici

ÎN ALERTA
toată... (și urma numă
rarea tuturor numelor 
și gradelor de rudenie 
sus-amintite). Se poa
te ?". Cum să nu se 
poată a replicat can
did inginerul. Nu știi 
frate că familia e ce
lula societății și in plus 
n-a ți auzit ce-a spus 
tovarășul director, să 
ne simțim ca o fami
lie ? Îndrăznețul tăcu 
mile și ieși pocăit. Să 
presupunem acum o 
scenă: tovarășul in
giner joacă șah în bi
roul său cu proiectan-

Așa sint eu gospodar a-ntua. 
•Dacă credeți cumva că mă laud, 
întrebați-o pe 
țin coseria și 
mrliei și tot 
cumpăraturile 
lui. E drept că umblă cai 
cu critica la mine, 
adus piine necoaptă sau 
ba că om cumpărat roșii 
verzi ori transformate în 
came numoi os și grăsime dor, 
m-am obișnuit. Intr-o zi insă, 
m-a lăudat grozav. Și, vă spun 
drept, mi-o crescut inima de 
bucurie. A. nu '. Să nu credeți că 
exagerez ; la un recent control, 
doctorul mi-a confirmat exact că 
cm inima mărită. De altfel lau
dele soției nu mi se dotoresc in 
excelență mie ci altora. Să mă 
explic : Intru la centrul de des
facere a piinii din cartier. Vin- 
zătoorea, ce pină atunci avea o 
mină ocră de parcă minca nu
mai mere pădurețe, avea de dala 
aceasta fața plină de zimbet.

— Pe dumneavoastră cu ce vă 
putem servi ? (Culmea, mi se o- 

eso chior cu dumneavoastră).
- O -piine albă.

nevostă-mea. Eu, 
contabilitatea fa- 
subsemnotul fac 

necesare menoju- 
im des 

ba că om 
arsa, 
cam 

bulion.

Și pârul o se-n<lesească...

Și pe ginții, dinții să-ți crească

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) Organ cen

tral de presă care apare pen
tru prima dată l.a 15 VIII J931
— „...nou", organ de presă al
jude’ulu: Brașov : 2) ....leni
nist". ziar central al U.T.C. a- 
părut ilegal in 1924 (ne-irt-)
— Redactarea unui text ; 3) 
Soția lui Aeolus (mit. gieacâ)
— Dala de *15. din punct de
vedere matematic; 4) Fruct din 
An tile — Ziarist român, Înte
meietorul presei românești din 
Transilvania : 5) Apare ga
zeta ! — Pictor român care a 
realizat decorațiile murale la 
Casa scriitorilor — Norme de 
tehnica securității pe care zia
rul nostru din localitate, Ie 
publică în mod sistematic 
(abr.) : 6) Revistă de satiră și 
omor — Revistă lunară ce apa
re la Cluj : 7) Biolog român, 
fcrroat sub " curentului

socialist in jurul „Contempora-
— .. m ........ . g -

zetă ilegală editată de P.C.R. 
in 1934 . — Insulă în grupul 
Atentine : 6) Apărut la „inwr- 
\ j;e mai mari" — „...Tap", re
vistă teoretică a partidului 
muncitoresc din Vietnam — 
Apărut in cele din urmă ! — 
Revista Ogoniok, la început! 
9) Nicovală (reg.) — Oraș in 
care ia ființă ziarul „Rumânul" 
editai de partidul social de
mocrat ; 10) In presă ! — Or
gan al P.C.R., apărut la Ga
lați in 1937 — Serviciu ame
rican de informații (ăbr.); 11) 
Dc proporții mari — Om de 
litere.

1

port 1 ; 4) Dure in comportare... 
— _și iute ; 5) Port elen — De 
la cutiei 6) Purtau port antic; 
7) Un port ca Vama ; 8) Port-

Al. Kusso, publicată în re' 
„România viitoare” apă 
intr-un singur exemplar la 
ris — Ultimele pagini 
ziar! ; 3) Invidie — ,—i 
organ de presă al jud. Sucea
va ; 4) Dromader — Regină a 
Ooreei — Algă ne-ncepută I 
5) Oraș în Cehoslova; 
„Confuzie’’ pe care 
ziaruiui Scînleia le in 
primii ani de apariție; 6) Re
vistă culturală apărută 
15X1911 (2 cuvinte); 7) Ri 
Franța — Dialect francez 
Remus Luca; 8) Două 
de actualități ! — Oraș 
au apărut publicațiile 
literară” și „Propășirea 
împlinesc 40, de la apariția p 
inului număr al ziarului Sd 
teia; 9) Obicei — A formu 
o dorință de bine la adresa 
niversării a 40 de ani de exis
tență a Scânteii ; 10) Ziar bur
ghez de informații întemeiat 
de C. Miller; 14) Renumit cum 
este ziarul Scînleia intre pu
blicațiile din țara noastră — 
Năzuință : 12) Sentiment de 
dușmănie pe cane ziarele din 
ilegalitate, îl inserau in pagi
nile lor — Scriitor maghiar 
din România — Sahia Alexan
dru 1 ; 13) Evoluție (fig.) — 
Lună în care a apărut primul 
număr ilegal al ziarului Scîn- 
teîa.

dicționar : ATU 
OSS.

ATT

Liviu ORAGAN

-ORIZONTAL : 1) Ține 
port (pl.); 2) Plic cu port 
La Constanta 1 ; 3) Marame la 
Sr ’ — Trei semne la aero-

consolare! ; fi) Pus la un port 
vechi — Port-tun ; 10) Pentru 
albine — A munci Ia port.

tul Nae (rar). secre
tara Nela (nepoată du
pă văr al treilea), dis
cută cu Maria (soția 
vărului dc-al doilea 
după mama ingineru
lui), la telefon, despre, 
depunerile la C.E.C. 
ale mătușii Matilda

(contabilă la aceeași în
treprindere). Un cetă
țean vine cu o cerere 
de angajare. Secretara 
îl privește lung, ca pe 
un marțian sau alt o- 
biect cosmic. Apoi cu 
o voce obosită: tova
rășul inginer nu vă 
poale primi, e intr-o.- 
• adunare, ședință etc.), 
e pe teren, sau pur și 
simplu „are treabă". 
Și nu e așa ? Dar 
du-te mata la... și se 
indică numele unei... 
rude mai îndepărtate. 
Și cetățeanul merge la

i , Z. Și renunță. 
E uluit și pe bună 
dreptate. Nu e el nepot 
după văr cu tovarășul 
inginer ? Bine că si
tuata s-a lămurit coci 
vorba ceea „rufele... se 
spală in familie**.

Din păcate, în ulti
mele zile „situația" fa- 
miliuței a devenit cam 
„albastră". .Șeful" ei 
(vă dați seama că are 
un șef) a fost chemat 
la București pentru... 
Bineînțeles, mai intii a 
fost întrunit in grabă 
congresul de rubedenie 
într-o ședință .fulger**. 
Nu s-a putut merge la 
nici o concluzie. Așa 
că, se așteaptă, se aș
teaptă cu înfrigurare. 
Întreaga iamiliuță e in 
alertă.

Auzi domnule tocmai 
cînd se părea că s-a 
așezat mai solid .'Ca 
să vezi cită nestator
nicie e pe lumea asta...

Oile vor fi în curînd „ju
mulite" și nu tunse, ne încre
dințează specialiștii americani. 
Un medicament administrat a- 
nimalului va permite crescă
torilor să smulgă lina cu foarte 
mare ușurință. Noua metodă 
fi mult mai rapidă și econ 
mică decît cele tradiționale; t 
tuși fermierii vor trebui sâ ni 
aștepte pînă la generalizarea

I 
I

— Doriți asta mai rumena, sau 
aceea cu cartofi ? A- 

sortimentele și e
poate din 
vem de toate 
proaspătă.

Nu-mi venea 
nea și dau să 
suav al vinzătoarei mă făcu să 
mă întorc.

— Tovarășe, restul, ați uitat să 
luați restul.

L-am luat puțin încurcat. Eram 
nedumerit. Pînă atunci nu mai 
avusesem asemenea satisfacții. 
La magazinul C.L.F., surpriză și 
moi mare. Produsele puse in vîn- 
zare, erau mai frumoose decît 
cele expuse în vitrină. Jurai cu 
mina pe inimă că sint numai de 
calitatea întîio, iar prețul pentru 
cele de calitatea o ll-a. Vinzăto- 
rul n-a ..ciupit" la cintar 
măcar un gram, n-a pus 
măcar din greșeală o roșie 
mai zdrobită pe cintar. Cit 
pre ambalaj, acesta era așa de 
practic și frumos incit îmi veneâ 
să-l păstrez ca amintire. Surprizoi 
cea mai mare, mi-o fost dalai 
totuși să o întîlnesc la măcelă-j 

intrat,~ “om' 
de politicos

nici 
nici 

ceva 
des

incit mi-am întors privirea, creztnd 
că a mai venit cineva in urma 
mea.

— Pe domnu' cu ce-l servim ?
Domnu' eram eu !
— Un kilogram de carne de 

vită.
— Doriți mușchi, vrăbioare, on- 

tricot, sau rasol pentru supă ? A- 
vem și păsări și came de porc, 
la olegere.

— Aș vrea un kilogrom de vită, 
începui eu, mai mult bilbiindu-mă 
decit vorbind. Și v-aș ruga din 
bucata aceea...

- O, dar nu se poate. Vă rog 
să nu vă supărați. e de colitate 
inferioară. Dacă totuși vă place 
o cintărim. Mi-a cintărit-o și eu 
am plecat spre casă, încărcat ca 
o albină. Se făcea că plutesc 
pe un covor fermecat, beat 
fericire, de otita solicitudine 
corectitudine. In clipă aceea 
glas puțin răstit, îmi răsună 
urechi.

— Hoi omule, scoală și du-te 
după cumpărături, că oi dormit 
destul...

din firmele japoneze 
anunțat că se află Pe punctul 
de a livra consum.r.^rilor cer
ne sintetică. Materia primă 
pentru acest produs -este soia 
din care se extrage albumin; 
ca aspect exterior, ?. 
tetică este fibroasă, 
de culoarea cărnii na 
gust, nu se deosebeș 
mic de cea obișnuită; in plus, 
ea conține 25 Ia sută albuiiiină 
(carnea de vacă conține 19.8 la 
su'.â iar cea de porc. 13.4 la 
sută). Da a se . i vinde pe 
piață, va fi mai ieftină de zece 
ori decît carnea de porc și de 

decît cea de vacă.

Oamenii nu au putut niciodată sâ ajungă la un dia
log cu strămoșii lor cei mai apropiați — maimuțele. Toate 
încercările au eșuat, maimuțele nefiind în stare să pro
nunțe nici un cuvîHț. Doi specialiști de la Universitatea 
Nevada (S.U.A.) au remarcat că unui cimpanzeu îi este 
foarte greu să pronunțe cuvintele, dar destul de ușor sâ le 
înțeleagă. Atunci au încercat să-i învețe pe cimpanzei lim
bajul surdo-muților; intr-o perioadă de doi ani cimpanzeii 
au reușit să învețe 30 semne. Cu toate acestea, cei doi spe
cialiști declară că este prematur sâ se pronunțe cc va în* 
semna pentru viitor experimentul lor.

Cel mai 
mare ghem

ennicr din Canker City, 
Kansas (S.U.A.) a luat 

i să păstreze țoale rc-s- 
de sfoară pe care le 

înnoadă la un ghem. Opera
ția a începui in 1953 și ghe
mul cintăreșle acum citeva tone 
și măsoară aproximativ VI km

Hanson 
recit noaște

D. CRISAN

Renumitul cercetător Jacques Costeau, împreună 
echipajul său. a părăsit adincurile oceanului pentru a face 
cercetări in lacul Titicaca cu o adincime de 272 ni și este 
situat in An/i la o înălțime de 4 000 m. Cu ajutorul ba- 
tiscafului el a descoperit un exemplar de broască avind o 
lungime de 65 cm și care respiră prin vasele capilare. Ciu
datul exemplar trăiește la adincime și nu urcă niciodată 
la suprafață.

Charles Manson, condamnai 
cu cîtva timp in urmă la 
moarte pentru omorirea actri
ței Sharon Tale și a ailor șase 
persoane, a recunoscut că este 
vinovat de crimă și împotriva 
altor două persoane : muzicia
nul Gary Hinman și cascado
rul Donald Shea. Susan Atkins, 
condamnată și ca în procesul 
Talc, va fi judecată împreună 
cu Manson, deoarece a decla
rat că I-a înjunghiat pe Gary 
Hinman.

VERTICAL: 1) — Ține de 
port — In orice port ; 2) Port 
ta Marea Neagră — 
in port ; 3) Capete 
nar — Achitați ; 4) 
portul Constanța ; 5) 
dreapta". _ — ...sub 
Roșește de belșug — 
zor la purtător; 
purtător !
începu simbolic '. — 
11») Au porturi mari 
ră la un port vechi.

Remorcă 
4c mari- 
Navă in 
„Tras pe 
cep !; 6)
Fort vi-

7) Două |a 
.Adăpostite ; 8)

Pe ten !
- Măsu-

Al. MOLODEȚ fon LIC1U

Dispuneam de 
potanică. Mă simțeam literal
mente toropit de oboseală 
și-aveam gura sleită, cu ce
rul gurii crăpat in pătrățele 
de secetă, ca... „infanteriștii 
după manevre*. cum zicea un
deva Neagu llădulescu. Și am 
descins — că undeva poți să 
te aciuiezi. la Petroșani, vara, 
pe caniculă ! — la grădina de 
vară .Parc". E frumos acolo, 
n-am ce zice, e o grădină cu 
care alte orașe nu se pot min
ări. Verdeață abundentă in 
jur, mese, multe mese, bazin 
micuț cu apă pentru... împros
pătarea atmosferei și podium 
pentru orchestră! Ca pe lito
ral Să te simți, frate, ca la 
mamâ-la acasă și să tot bei 
bere rece, la sticlă verde! 
Mi-am bombat pectoralii, 
mi-am dres glasul și-am stri
gat picolița. A venit urgent, 
că, de obicei, pe mine cînd 
m-apucă setea, e foarte dificil 
să te faci că n-ai auzit...

— Bere ! Și. te rog, schim
bă fața asta de masă...

A luat-o intre două degete, 
parcă cu scirbă, și cînd toc
mai mă gindeam s-o felicit 
pentru promptitudine, a ri
dicat-o in sus și-a început s-o 
scuture de niște... firimituri 
imaginare. Dacă ar fi fost mai 
mică (nu ospătărița, fața de 
masă) mi-aș fi închipuit că se 
antrenează, spre a-și conduce, 
la accelerat, iubitul, fluturind

batistuța ! Mi-a așezat-o. bine
înțeles „pe verso", din nou 
asupra mesei de tinichea.

— Păi. zic, e udă, miroase 
a mici și e pătată de mușlar 1

— Și ce dacă ! l.as-că mer
ge, dumneata să fii sănătos, 
berea — rece și la toamnă— 
ploaie! Am cedat, grăbit, in 
fața celor trei .urări", mai

E caldă. E fierbinte!
— Ei. lăsati că nu e chiar 

așa...
— E călduță.
— Dacă n-are timp...
— Cine n-are limp?
— BereaSă se răcească!
— Acum ați adus-o ?
— Ba. De-uzi dimineață. Da'

— Aha, și se răcește ?
— Ei, se bea!
— Aha, aha, se bea. Bine 

ca se bea !
— Se bea. Oricum ar fi...
— Da, da. da, da. Ei. ce să-i 

faceți.'
— Ne descurcăm și noi...
— Mai adu una ! Da', mai 

rece...

DIVERTISMENT PE CANICULA
ales pentru că m-am și orien
tat rapid, alții erau și mai 
nefericiți, se consfătuiau in ju
rul unor mese complet .go
lașe", minerite -de rugină...

Am fost servit. Am cerut și 
mici pentru că. aricit aș ți 
eu dc ignqrani, nu puveam să 
troc cu vederea mirosul pe
netrant oare mă străfulgera 
din fața aceea de masă jila
vă și, recunosc, am uitat să 
mă șterg pe degete de înve
lișul cadrilat al mesei mele, 
cum 
le-a 
poate n-aveau 
ca mine s-o facă! Buni mici! 
Gustoși. Berea ? Ce să vă 
spun, berea era clocită. Da, 
dq. clocită. Era „Doljană" și 
caldă.

— E bună ? — m-a .con- 
trapunctat" ospătărița.

se bea încontinuu. E cald !
— De ce n-o țineți la rece ?
— N-avem unde!
— Și-o țineți in plin soare !

alții o tăcuseră fi nu 
zis nimeni nimic, deși 

atitea motive

— Ei, lâsați că nu e cîanr 
■așa.»

— O țiwți în . jgheaburile ‘ 
acelea vu apă ?

— Pe-aiu de se bea...
— Cealaltă nu se bea ?
— Ba da. dar mai încolo...
— După ce se Vermină asta !
— Dq, sigur!
— Are timp să se încălzeas

că bine.
— Păi,

in «.pă...
pe urmă

— Aduc. Vă oaut una „spe
cială".

Pleacă. Revine. Aleargă
■o sfîrlează...

— Și-asta e caldă!
— E ceva mai bună-.
— E lot caldă!
— Șitaeți prea pretențios, 

dumneavoastră !
Sint vu prea pretențios, au

ziți ? Dar cum poți să nu fii ? 
Poale mai sint unii dintre 
dumneat'-oasiră, cei ce citiți «- 
ceste rinduri, care gindili la 
fel. Adică ce, dacă avem res
taurante frumoase’, gmdini de 
vară umbroase, cu umbrele 
multicolore și scaune „elasti
ce", dacă găsim neapărat be
re, trebuie s-o bem așa cum 
este, caldă ? Nu, neică ! Nu 
mai merge ășa .' De ce sa ne 
mulțumim cu reea «v ni se 
dă și să nu pretindem să ni

ca

se ./-a tulul? Și-așa cum tre
buie... Eu așa mă gindesc că 
ar trebui să se pună proble
ma. Să tindem spre perfec
țiune...

Îmi opresc avinlul medita
tiv și o interceptez din i.ou 
pe cea care se „descurcă" :

— Cînd vine muzica ?
— Care muzică ?
— Orchestranții, de!
— N-avem. Avem „tolomac*".
— Ce-a veți ?
— Tonomat. Da' noi 

cern...
Și unde nu începe 

ferece barajul unor 
de ris înghesuit, de 
cut să întorc capul, 
c-a intrat tocmai atunci pe 
poartă Puiu Călinescu in cos
tum de halterofil!

— Și cintu?
— Cintu. Da’ pe „Tom Gionsn 

nu-i avem.
— Nu-l cumpărați ?
— N-arc nici un rost. Ne 

„descurcăm" cu ce-avem. Mer
ge și așa! Să mă duc să-i 
pun pe Benone Sinulescu ?

— Du-te !
Eram de mult in parc cînd 

m-au njuns din urmă primele 
slove cintate de cel „oferit". 
Nu, nu vă speriați, plătisem 
fetei consumația. Numai că 
n-am mai avut răbdare să-mi 
iau „la revedere". Rog să fiu 
Acuzat ! Dar, las-că mai trec 
cu pe acolo...

Adrian CONDOR

așa-i zi-
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40 de ani de la apariția
primului număr al ziarului „Scînicia“

înfruntând teroarea dc/iăn- 
V-i>V;i de clsst'a cxpk..mioare 
impuți v» P.U.R., a mâilanți- 
Jdi sii., iu 40 de ..ni in urmă, 
ia 13 august J93Î. a apărui 

j. raui umăr ii r-.inu.Ui 1 o- 
mitcluiUi Cer.M-.il al F rtiduiui 
Comunist Român — jarul 
,S< interj".

ksh na mita.-*, ea de M«- 
L istoria proci comuniste din 
Rviuânj este sirius impietai 
cu istoria mișcării inuncito- 
•eștâ rd < .u’jonare, cu istoria 
Partidului Comunist Român, 
t: r.d ■> parte integrantă a aces
teia. Ea a străbătut un drum 
xlorios, de ia tiparnița ascunsă 
in pivnița unei case sărăcăcioa- 
n ș> pină la impunătorul edi- 
ficiu ai -Casei Scîntea' de -s- 
iăzi. Presa comunistă. în frun
te <_u -Scînlei..", a oglindit i 
de zi drumul de luptă și de 
tabSnzi străbătut de Partidul 
Comunist Român.

Primul număr ilegal al zi 
>ului „Seînteia* a apărut in 
anul de virf al crizei economi
ce din România cînd declan
șarea unui nou avînt revolu
ționar. punea in fața partidu
lui responsabilitatea pentru
♦ onducerea și unirea intr-un 
Cmgur șuvoi revoluționar a lup- 
W» muncitorilor, țăranilor și a
♦ elorlalte pături exploatate Ș> 
asuprite.

In articolul de fond al pri
mului număr al ..Scânteii* e- 
gale se spune : ..Gazeta ■Seîn- 
teia- in situația actuală capătă 
« importanță deosebită. Parti
dul comunist are sarcina colo
rată de a pregăti. organiza și
• «induce lupta pentru ieșirea 
revolutionary din actuala cri-
M—

Fără un organ central Prin
• arc să îndrume, să organizeze 
*j să conducă această lupta, 
tnrțidul nu este in stare să-și 
îndeolinească sarcinile sale.

Gazeta partidului este cu 
ații mai necesară inirucit mem
brii partidului si toți munci

Dezbaterea 
activității ideologice

DIVERSITATE
Șl PROFUNZIME

Poporul român. în frunte cu 
vkisa muncitoare, călăuzii de 
partidul comunist, construiește 
o civilizație nouă. socialistă, 
ceea ce presupune nu numai 
•kzvollarea forțelor de produc
ție și a relațiilor sociale, dar 
•p formarea unui om cu o înaltă 
conștiință socialistă. Munca de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate generea
ză o largă gamă de posibili
tăți în acest sens, dar valori
ficarea '.or integrală este le
gată de munca politico-ideolo- 
gică, de calitatea activității 
cultural-educative, dc orienta
rea Și conținutul acestei acti
vități. Măsuri in acest sens, 
adoptate de Comitetul Executiv 
a) C.C. al P.C.R. vădesc prin
cipialitatea revoluționară și di
namismul politicii partidului 
nostru, umanismul și nesecata 
energie creatoare Alături de 
ceilalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului, -onstructo: de
Ja lotul montaj Vulcan îl Șan
tierului T.C.M.M.. in adunarea 
de partid consacrată dezbate
rii activității politico-ideo! gice 
și cultural-educative, și-au a- 
nalizat munca în acest sens, 
au stabilit ce trebuie fa ‘ut în
tr-un timp cit mai scurt.

In informarea biroului orga
nizației de bază s-a afirmat că 
au fost multe carențe ce s-au 
făcuț simțite in P°~
Jitico-îdeologică a comuniștilor.
5- a precizat că învățămintu! de 
partid s-a desfășurat nesatis- 
făcălor și nu a reușit să acti
vizeze cursanții. O primă con
secință a acestui fapt, care in- 
dn-ă o insuficientă pregătire 
politico-edu. tjvâ a comuniști- 
Im constructori de la acest lot, 
na fost repetatele absențe ne
motivate împotriva cărora nu
6- a creat o opinie combativă 
în rindul salariaților.

Specificul muncii de șantier 
<sle cunoscut (program mai in- 
< ăreat, mai multe puncte de 
muncă). In funcție de acest pro
gram biroul organizației de ba
ză ar fi trebuit și trebuie să 
găsească cele mai adecvate și 
mai oportune forme și metode 
de muncă politico-ideologică. 
iPe drept cuvint tehnicianul 
Carol Caso a adus în fața a- 
dunării de partid o faplă de 
indisciplină a echipei conduse 
de Emilian Burnaz, această în- 
timplare lăsînd să se vadă o 
anumită atitudine față de mun
că. o anumită conștiință, chiar 
pregătirea politică a salariați- 
lor. Era necesar ca biroul or
ganizației de bază, comuniștii, 
să ia o atitudine mult mai ho- 
târitâ față dc indisciplina lui 
Emilian Burnaz; și din duuă 
puncte de vedere : el este se
cretarul organizației U.T.C. și 
membru în biroul organizației 
de partid. Evident, este o faptă 
singulară, care nu caracteri
zează activitatea lotului, dar nu 
înseamnă că organizații de 
partid nu trebuia să examineze 
tu atenție toi ce se ivește în 
viața-i internă.

Gestică Dumitru, șeful unei 
r-ciuge care- obține cu r< gula- 

eu. însemnate în
muncă. -3n, Iar.' u Mzn-
dia, ine vn- >tce Uhecrghie.ș au 

torii revoluționari au nevoie 
sâ cunoască linia partidului in 
toate chestiunile care se i>un 
Ia ordinea zilei*.

pin i nd in v ■••«i sarcinile 
trasate de partid, ..S-. inteia" 
și-a spout in permanența efor
turile in vederea îndeplinirii 
cu cinste a sarcinii sale de 
propagandist, agitator și -«rga- 
nizator colectiv. Luptând pen
tru fălirea ideologică a mem
brilor partidului, „Seînteia* i- 

.1, .iiâtu' . de intre.re., pre
să comunista, a fost un propa
gandist activ al ideilor mar- 
xism-leninismului, un instru
ment cu ajutorul căruia parti
dul a înarmat cu teoria socia
lismului științific, cu aspectele 
activității practice toate cadre
le revoluționare.

Cit dc simple -Și emoționan
te sint cuvintele cu care „Scân
teia* din 1 august 1932 se n- 
dresa tovarășilor care intrau 
in partid : ..In partidul comu
nist nu vă așteaptă pe nimeni 
onoruri și privilegii, ci numai 
muncă grea si jertfe, dar jert
fele se fac pentru clasa mun- 
< itoare. pentru eliberarea ome
nirii de sub jugul capi’alist si 
războiul imperialist".

„Seînteia* ca și intrea i pre
să ilegală a fost in permanen
tă stare de alarmă împotriva 
burgheziei și moșierimii. de- 
mascind în mod concret ex
ploatarea și asuprirea exerci
tate de acestea. Paginile ..Scân
teii' sint pline de articole -Și 
informații care arată starea de 
mizerie în care se zbăteau oa
menii muncii de la orașe și 
sate, articole în care iceștia 
sint chemați să lupte și sînt 
învâț.iti cum să lupte. Acor- 
dînd un spațiu larg acțiunilor 
revolution ire muncitorești și 
țărănești, luptei pentru reven
dicările zilnice imediate și po
litice gener le. „Scânteia" ilega
lă era o tribună de rărnindire 
a exDerienlei revoluționare, a 
mc'odelor folosite în lupta de 

prezentat mai multe propuneri, 
adecvate specificului lor de lu
cru, privind ridicarea activită
ții ideologice, politico-educative 
și eultural-artistice a tuturor 
salariaților. S-a propus înfiin
țarea unei gazele umoristice, 
excelent instrument de luptă 
împotriva indisciplinei și com
portamentului nesănătos, ame
najarea unei săli mai încăpă
toare destinate clubului, orga
nizarea unor seri literare, sim
pozioane și excursii. Surprin
zător este că atenția adunării 
nu s-a îndreptat mai insistent 
asupra modalităților concrete, 
faptice privind activitatea de 
viitor. Și în acest sens — de
oarece șantierul are un cămin 
pentru nefamili.ști — ar fi bi
nevenit un cerc de citit. Este 
posibilă și înființarea unei bri
găzi artistice de agitație, mai 
multe întilniri cu activiști de 
partid și de stat care să le 
vorbească tinerilor despre rea^ 
litățile contemporane, despre 
procesul revoluționar plin de 
dinamism în are se află țara 
noastră.

In încheierea lucrărilor adu
nării a vorbit tovarășul Con
stantin Avrămiuc. președintele 
comitetului sindicatului de la 
șantierul T.C.M.M. Petroșani, 
care a subliniat importanța co- 
Vîrșitoare și semnificațiile mul
tiple ale recentelor măsuri, ne- 

■ silatea sporirii combativității 
comuniștilor, a spiritului critic 
și autocritic, a vorbit despre 
formele de muncă ce duc la 
materializarea în fapte a do
cumentelor privind îmbunătăți
rea îctîvîtățiî de educare mar- 
xist-leninistă a tuturor oameni
lor muncii,

T. SPAtARU 

clasă, împotriva ofensivei capi
talului autohton și străin. Re
dai tarea, tipărirea și râ>pindi- 
rea presei ilegale de partid. 
p!< curarea hirtiei .și cernelii, 
a materialelor tipografice se 
făcea cu greutăți mari. Siguran
ța. pol’ția, jandarmeria, toate 
organele represive ale stalului 
burghezo-moșieresc urmăreau 
cu turbare presa comunistă, pe 
cdaclorii, fipărilorn, răspîndi- 

torii și cititorii ei. Fotul tre
buia făcut păstrîndu-se reguli
le cele mai stricte ale conspi
rativității.

Este suficient să arătăm că 
timp de 8 ani r.u au fost des
coperite tipografiile ilegale in 
caic se tipărea „Seînteia" In 
ciuda terorii barghezici și m«> 
<Tc:imii. presa comunistă con
tinua să apară, să f;e răspân
dită în rindul maselor nunei- 
tcarc de la orașe și sate. O 
dată cu eliberarea României de 
sub jugul fascist, prin victoria 
insurecției armate din august 
1944. presa noastră comunistă 
a căpătat posibilitatea de a 
părea legal.
In septembrie 1944 a apărut 

p- unul număr al „Scânteii" le
gale. Sîtuîndu-se în fruntea 
luptei întregii prese patriotice 
și democratice. ,.Seînteia' a 
continuat în noile condiții is
torice tradițiile glorioase ale 
presei comuniste, făurite în 
timpul ilegalității. Preci/fnd 
sarcinile ziarului în noile îm
prejurări, articolul redacțional 
din primul număr ’egal al
S î teii 4 arăta: „«Seînteia»» 

este ziarul de apărare a inte
reselor celor ce muncesc cu 
brațele și cu mintea. - Scinleia 
este ziarul de luptă pentru un 
război hotărit contra dușmanu
lui dinafară și dinăuntru.
Seînteia-” este ziarul do huită 

pentru democratizarea tării'.
Purtător de cuvint a] parti

dului. ziarul ..Seînteia* a popu
lari mt larg programul de luptă 
și lozincile partidului și a mo

La secția mobilă a I.I.I.. Petroșani se efectuează monta
rea unui Iot de bănci pentru Liceul Petroșani.

Schimb de
Vineri după amiază, la se

diul Comitetului U.T.C. al mu

nicipiului Petroșani a avut loc 
un interesant schimb de expe
riență între uteciști cu diferite 
funcții de răspundere în orga
nizațiile de bază din sectoarele 

l.G.L. Discuțiile au fost axate 
pc tema -Metode folosite de or

bilizat masele pentru trad .Ac
rea lor în viață.

Cele peste 8 800 de numere 
apărute după victoria insurec
ției reprezintă filele unei vaste 
cronici pulsând de viață și 
dinamism in caic și-au eăsit 
reflectare marile bătălii ale 
poporului, neistovitele sale e- 
forturi. încercările aspre, nenu
măratele înfăptuiri a căror a- 
cumulare a dus la profundele 
prefaceri structurale, la suâ’u- 
cilete victorii întruchipate in 
triumful orîndurii noi, socia
liste pc pământul României. 
Jar la toate acestea „Scânteia", 
ca instrument de propagare a 
ideilor partidului, dc mobili
zare a maselor la înfăptuirea 
politicii lui. a fost nu numai 
martoră, ci și părtașă activă. 
Toate realizările pe care și ie-a 
înscris în acești ani ziarul 
..Scânteia' în biografia sa co- 
tid ană. prestigiul dc care se 
bucură în rindul cititorilor se 
datorc.ște conducerii de către 
partid.

îndeosebi în ultimii ani. după 
Congresul al IX-lca al parti
dului, datorită sprijinului și 
îndrumării cotidiene, pline de 
căldură și exigență comunistă 
primite din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nicalae 
Ceausescu personal, sub influ
ența cursului dinamic, viu, im
primat dc partid, prin infuzia 
de spirit creator, de gîndire 
originală și cutezătoare. prin 
promovarea viguroasă a noului 
în toate sferele de activitate, 
s-a creat un climat propice și 
pentru perfecționarea presei.

Recentele măsuri adoptate de 
Comitetul Central, propunerile 

st erei arului general al parti

dului pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice cheamă, a- 
lături de ceilalți factori, presa 
să joace un rol tot mzi activ 

și eficient.
Stelian POPESCU

ganizațiile U.T.C. pentru for
marea profilului muncitoresc al 
tinerilor în lumina ultimelor 
propuneri de măsuri prezentate 
de secretarul genera; al parti
dului, tovarășul Nicolae 

Ceausescu". 1 .a acest schimb de 
■ xperiență au fost invitați și 
șefii dc sectoare l.G.L. din mu

nicipiu.

Dimineața, în calificările 
jambelor de triplusalt și arun
carea discului au concurat și 
sportivii i-omâni Carol Corbu 
și Iosif Xag’hi. Deși nu a înde
plinit baremul fixat pentru 
participarea in finala probei, 
Corbu se va număra totuși 
printre cei care își vor dis
puta miine medaliile, întrucât 
a obținut al 11-lea rezultat 
(numărul minim de finaliști 
la aruncări și sărituri este de 
12). Iosif Naghi a rat.u însă 
calificarea, nercu.șind standai- 
duf dc 58,0(1 m realizat dc 
12 aruncători. In prima semi
finală a cursei de 110 m gar
duri, Viorel Sucru s-a cla
sat pe locul șapte, cu timpul 
de 14” 6/10 .și nu s-a califi
cat pentru finala de miine.

Ultima probă a zilei, cea 
de săritură in înălțime băr- 

Campionatele
europene 

de atletism
bați, a prilejuit sportivului 
român Csaba Dosa o strălu
cită afirmare pe plan inter
național. Comportîndu-se ex
cepțional într-o conițianie 
foarte valoroasă, depășind 
cele mai optimiste pronos
ticuri, cl a reușit să sării
2,20 m performanță cu care a- 
duce României a doua me
dalie de argint Ia aceste cam
pionate. (Prima fusese cîștiga- 
lă — tot la săritura în înăl
țime — de către Cornelia 
Popescu). Primii trei clasați 
au obținu; același rezultat ■
2,20 m. departajarea făcin- 
du-se după numărul dc sări
turi. Trecînd această înăl
țime din prima încercare, 
sportivul sovietic Kestutis 
Șapka a devenit campion e- 
uropean. Dosa a reușit la a 
doua săritură, iar Ruslan Ah
metov (U.S.S.S.) Ia a treia, 
obținînd medalia de bronz.

Originar din Tîrgu-Mureș, 
Csaba Dosa a participat în 
1968 la Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico, fiind 
câștigător al insignei „cercu
rile olimpice". Este în vîrstă 
de 20 de ani, are 1.90 m înăl
țime și cîntărește 79 kg. Anul 
trecut a cucerit medalia de 
argint la campionatele euro
pene pentru juniori de la 
Paris. Rezultatul său de la 
Helsinki întrece cu pairi cen
timetri vechiul record al Ro
mâniei care îi apari,inca din 
1970.

După cinci zile de concurs, 
în clasamentul pe medalii 
conduce echipa U.R.S.S. cu 
9 medalii de aur. 2 de argint 
și 5 de bronz, urmată de 
R.D. Germană 3—10—7, R.F. 
a Germaniei 3—6—4.

mere
(Urmare din pa

realizată aici în Wi
le !). instalația pentru 
încercarea circuitelor 
de siguranță intrinse
că este omagiul pe 
care acești cercetă
tori il aduc marii 
sărbători de la 23 
August. Nu l-am mai 
reținut de la lucru 
pe inginerul Gheor- 
ghe Manolea. Unui 
om pentru care fie
care secundă își are 
valoarea sa ma 
nu-i poți răpi 
mult timp nici 
car pentru o co 
hire oficială, 
mulțumit tînărului in
giner pentru amabi
litate : păstram un 
sentiment ciudat pen
tru acele halate albe 
întîlnite pe coridoa
re (atit de contrastan
te cu negrul lucios al 
cărbunelui), acel sen
timent ciudat pe care 
numai într-un spital 
î] poți avea, atunci 
când tăcerea, halatele 
albe, respectul pentru 
om, pentru timpul 
său, pentru liniștea 
de care are absolută 
nevoie, te face să pâ- 
șești în virful piei-;;i- 
relor.

Pe urmele materialelor publicate

Semnalăm încă o dată
In nr. 6766 al ziarului 

„Steagul roșu", din 3 august 
a.c. a apărut un articol inti
tulat „Din nou Ia drum", prin 
care se lua poziție față de 
faptul că. în zi de sâmbătă, 
deci atunci ciad cetățenii în 
general, își fac o aproviziona
re mai mare decât în cursul 
săplăminii in unitățile ali
mentare din Petroșani, nu se 
găsesc decât cel mult do
uă sortimente de mezeluri. 
Firesc era, ca după acest sem
nal critic, conducerea O.C.L. 
Alimentara, să ne comunice 
măsurile luate, pentru înlă
turarea aspectelor constatate.

Departe insă de a se întîm-

Vă place orașul dumneavoastră ?
(Urmare din pag. 1)

sprijinul comitetului executiv, 
a organizat la începutul anului 
o expoziție pe tema ..Cum va 
arăta orașul Petroșani" cuprin
zând proiectele premiale în ca
drul concursului organizat pen
tru sistematizarea centrului 
Orașului Petroșani. Aceste )>io- 
iecte însoțite dc opinia vizita
torilor expoziției vor servi ca 
bază de luciu pentru institutul 
db specialitate care va elabora 
detaliul de sistematizare pen
tru această zonă.

ÎNTREBARE: Ce obiective 
urmează să se construiască 
raiul acesta și în următorii ani 
și ce soluții de sistematizare 
noi vor fi adoptate ?

RĂSPUNS : In srcopul asigu
rării unor condiții optime de 
locuit și dc trai. în Valea Jiu
lui urmează ca începind u 
nnu] acesta, conform proiecte
lor elaborate în baza schițelor 
de sistematizare, fondul dc lo
cuințe să crească cu 791 apar
tamente. precum și cu dotările 
tehnico-edilitare aferente. De 
asemenea, se continuă lucrările 
dc alimentare cu ană și cana
lizare generală a localităților 
din Valea Jiului superior. \ 
fost dat în folosință un elub- 
cinematograf I i Uricani, un li
ceu cu 16 săli de clasă la Pc- 
tx >s;ini, iar altul similar se 
r.flâ’în stadiu) de execuție la 
Luneni. In acest cincinal se vor 
construi două școli generale hi 
Pet rila Ș> Vulcan, ateliere. la

T V
DIMINUA 15 AUGUST

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9.1)0 Matineu duminical pentru 
topii. „Cart-Start !". As
pecte de la Concursul 
republican de carturi or
ganizai de Consiliul Na
țional al Organ iției Pi
onierilor.
Micul Clown — desen 
animal.

10,00 Viața satului.
11.10 Cbmoozitorul și frumuse

țile țării sale. Emisiune 
muzicală dedicata iui 
George Enescu.

12,00 De strajă patrei.
12.30 In reluare, la cererea 

teles p ec ta tori 1 or. Refrene 
fără virslă Pagini cunos
cute de muzică ușoară 
românească.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

14.30 Postmeridian Magazin.
15.15 Campionatele europene 

de atletism.
18,00 Desen animal.
13.10 Film seria) pentru tine

rel : Planeta gig-inților.
19,00 Vetre folclorice. Uîntcce 

și dansuri 'lui Maramu
reș.

19,20 I Ufi] dc seri — emisiune 
jjentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Rcpor(aju) săniăminii. 

Baia Mare ieri și azi.
20.30 Film artistic. ..Pvgmalion“ 

— după piesa cu același 
nume de Bernard Shaw.

22.00 Luminile rampei (Inter- 
viziune). Spectacol mu
zical cu Nic-olae Iler- 
lea. Elena Cemei. Mar
gareta Pîslaru, 1 linca Ni- 
țuîescu. Ion Bog/a. Mar
eei Roșea.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Teksport.

Obiective cu ritm 
de lucru accelerat

(Urmare din pag. 1)

Horvath și Constantin Alexan
dro și altele.

Apropierea măreței sărbători 
de la 23 August i-a determinat 
pe acești vrednici constructori 

să accelereze ritmul de efectua
re a lucrărilor. Au fost termi
nate fațadele de la Liceul Petro- 
șmi și la clubul-cinematograf 

din Uricani. S-au realizat pa
nouri .nari pen.tru 260 de apar
tamente în poligonul de prefa

Sporește 
dotarea tehnică

Dotarea tehnică a Grupului se 

îmbogățește mereu. Recent, par
cului de utilaje existent i s-a 

adăugat o macara de tip „Boc

șa" de 100 tone, necesară pen

pla așa, lucrurile au evoluat 
într-un sens, din care nu se 
poate concluziona, decît că 
respectivei conduceri, i-a pă
sat prea puțin dc observația 
critică făcută. Astfel. în sîin- 
băta cea mai recentă — 14 
august, ora 10, mezelurile ou 
lipsit aproape cu dcsăvîrșire.

Știm, c o placă uzată de a- 
cum. Factorii răspunzători 
sint foarte bine înarmați, cu 
o artilerie întreagă de „mo
tive obiective" menite care 
mai de care să demonstreze 
pompos, cum că ".ilții sini 
vinovății...

Dar, nimeni nu are nevoie 
de justificări, motivări, ple

boratoare ți săli dc gimnasti
că. De asemenea, se afla in 
plan construcția a două creșe- 
grâdinițe la Lupcni și Pctrila, 
un atelier de limpJărie la Pe
troșani, o fabrică de pîine și 
una de fibre nețesute, iot in 
Petroșani.

ÎNTREBARE: După părerea 
dv., ce sc poale materializa din 
'•ugestiile și propunerile cetățe
nilor in direcția sistematizării?

RĂSPUNS : Principalele do
leanțe ale locuitorilor Văii Jiu
lui, cu excepția celei de a l-ăi 
intr-un municipiu bine gosjw- 
dărit, cinat, cu multe parcuri 
•Și zone verzi, bine întreținute, 
la care și din.șii pul și trebuie 
sâ-și aducă în niaj mare nra- 
sirr;i contribuția, rămine termo- 
ficarca orașelor. depoluarea 
acrului și a apelor. In acest 
sens, pe linia sistematizării, 
institutele de specialitate au 
întocmit documentații in fază 
de studiu, urmind ca ele sâ 
fie valorificate in limita fon
durilor alocate in acest scop.

ÎNTREBARE : (are sînt
principalele direcții dc sistema
tizare și cum vor contribui e'e 
la înfrumusețarea orașelor ?

RĂSPUNS ; Construcțiile se 
vo>- realiza pe baza schițelor 
de sistematizare elaborate pen
tru toate localitățile Văii Jiului 
(Ic către I S.Ă.R.T. București, 
avind un caracter unitar si 
modern, dotate cu toate rețe
lele aferente, unități comercia
le, școlare, sanitare și alte do
tări necesare unui microraion.

liceul Histria! Minier 
PÎIMSANI 

a t \ T i
Ținerea concursului de admitere pentru anul școlar

1971 —1972, curs de zi. in perioada I —T0 septembrie a c.
Se primesc candidați pentru specialitățile:
— EXPLOATĂRI MINIERE

— ELECTROMECANICA MINIERA

Candidații vor depune dosarul cu următoarele acte pină 
la data de 28 august a c.

— Cererile de înscriere, copie de pe certificatul de 
naștere, adeverința de 8 clase și fișa medicală

ÎNTREPRINDEREA de 
REȚELE ELECTRICE DEVA

recrutează
Absolvenți ai școlii generale îa vîrstă de pînă 

la 18 ani pentru concursul de admitere în anul 
I, de ucenicie la locul dc muncă în specialitatea 
..ELECTRICIAN STAȚII ȘI REȚELE ELEC- 
TRICE“ cu durata de 3 ani.

înscrierile se fac zilnic între orele 7—15 pînă 
la data de 1 septembrie 1971 la serviciul învăță- 
mînt al întreprinderii — Deva, str. G. Enescu, 
nr. 39, telefon 13050.

bricate din Livezeni. Nu de 
mult. îlimentarea provizorie cu 
>pă a orașului Vulcan — sursa 

Nlorișoara — s-a pus in funcți
une și s-au finisat două rezer
voare de 750 mc la Petroșani.

In recenta adunare a salaria
ților, constructorii harnici ai 
Grupului s-au am- ijat ca planul 
3- apartamente să fie îndeplinit 

pină la 1 decembrie a.c., iar ce
lelalte obiective — cu termen de 
predare finele anului — să fie 
onorate pînă la 12 decembrie 

a.c.

tru executarea operațiilor de 
turnare, trasporlare și monkn-e 
a panourilor mari. In vederea 
realizării lucrărilor de fațade, 
constructorii au fost dotați cu 
două schele autoridrcăloare.

doarii, ci de marfă. în speță 
de mezeluri. Nici un argu
ment, aricit de meșterit ar 
fi spus, nu e in. măsură să 
suplinească lipsa de organiza
re și oricum s-ar căuta să se 
explice, acestui mod, atât de 
defectuos in ce privește apro
vizionarea, nu i se poale spu
ne altfel.

Considerăm util, sâ punem 
deci încă o dată în atenție 
și să invităm conducerea 
O.C.L. Aiimentara, să iasă din 
indiferență și să procedeze 
astfel incit in cel mai scurt 
timp, să putem cunoașle, nu 
scuze, ci îmbunătățiri radicale.

V. 1). 

Zonele industriale vor fi sepa
rate de cele dc locuințe, astfel 
că nu se voi crea nocivități în 
zonele de locuit. Acest fap» 
va contribui mult la înfrumu
sețarea tuturor localităților.

ÎNTREBARE: Cum’ vedeți 

perspectiva orașelor noastre ?
1LĂSPUNS : După părerea

mea, municipiul Petroșani are 
o frumoasă persjjectivă, deve
nind centru turistic prin am
plasamentul său într-o regitr-1 
ne geografică deosebit dc atră
gătoare și interesantă. In acest) 
scop a începui dotarea masivu
lui Paring cu o cabană 3 
I.C.F.. se execută defrișarea 
pădurii in scopul comlruiFS 
unui telcscaun și vor începe 
lucrările dc modernizare a 
drumului Maleia singurul ac
ces în acest masiv. La Lupenâi, 
in munții Straja, se va corr- 
sh-iii de asemenea, un telc- 
scaun. matcrializindu-se astfel 
dorința locuitorilor din acest 
oraș Tot in cuisul acestui «an 
se va construi motelul de 'a 
G-tmbrinus. iar la sfirșitnl anu
lui va fi dat în folosință fru
mosul hote) turistic de la Va
lea de Pești.

■Ar
In continuarea sondajului oe 

opinii, ziarul va publica si a lie 
materiale unde își vor exprima 
părerea edilii orașelor și alto 
cadre investite cu răspundere 
in direcția urbani'ării si creă
rii unui climat de V'nță (rit
mai optim pentru locuitorii 
mtincipiu-lui Petroșani.

Dl MINK A 15 AUGUST

PROGRAMUL I >. 6.0U Bu
letin de știri: 6,05 Concertul 
dimineții: 7.00 Radiojurnal:
7,45 Avanpremieră cotidiană; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 De 
la munte la mare; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomac îzi- 
nul femeilor: 10.30 Gintă Mi- 
haela Mihai Salvatore Ada
mo și Paul Szecsi: 11,00 Bu
letin de știri: 11,05 De ziua 
presei; 11,10 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 12,00 De toate pen
tru toți: 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 Șlagăre; 13,30 
Noi înregistrări de muzică 
populară; 14.00 Unda veselă;
14,30 Muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Cara
vana fanteziei; 16,00 Estrada 
duminicală: 19,no Radiojurnal; 
19,15 Estrada duminicală ' 
(continuare): 20.00 Tableia 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Romanțe, cîn- lț, 
tece populare și melodii ron- i 
certante; 21,25 Revista slavă 
reler; 22,00 Radiojurnal; 22 ' 
Panoramic sportiv; 22,30 M 
ridione melodii; 22,50 M> 
ment" poetic; 23,00 Meridiane 
melodii (continuare!; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—8.00 
Estrada nocturnă.

Mica 
publicitate

VIND dormitor „Solea" cu paf, 

bibliotecă Milcov și canapea 
extensibilă, Petroșani str. Păcii 

5/31, telefop 1481 după ora 21.
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O apreciere a Comitetului 
special al O.N.U.

Anglia ignoră rezoluția cu 
privire la decolonizare
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Comitetul Special al Adunării 
Generale a O.N.U. pentru apli
carea declarației cu privire la 
asigurarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale a apro
bat raportul cu privire la situ
ația din insulele Seychelles și 
SiîiT.a Elena. aflate sub protec
toratul Marii Britanii.

Raportul condamnă politica 
Marii Britanii orientată spre 
consolidarea dominației coloni
ale. relevînd că ea nu a înde
plinit recomandările anterioare 
ale Comitetului special in legă
tură cu aceste două insule și 
ignoră rezoluția Adunării Gene
rale din 14 decembrie 1970 cu 
privire la decolonizare.

Comitetul a chemat din nou 
Marea Britanic să întreprindă 
toate măsurile pentru a permite 
popoarele din insulele Seychelles 
și Sfinta Elena să-și cucereas
că libertatea și independența, 
în conformitate cu principiile 
declarației cu privire la asigura
rea independenței popoarelor și 
țărilor coloniale.

Declarațiile de protest 
ale Ministerului de Externe 

al Republicii Chile

Manifestări dedicate
apropiatei aniversări

;> BUDAPESTA — Corespon- 
.S dentul Agerpres, Alexandru 
'? Pintea. transmite: Cu prile- 
■> jui apropiatei aniversări a 
a zilei de 23 August, sâmbătă 
< s-a deschis la Budapesta ex- 
o poziția documentară de foto- 
. grafii „România socialistă". 

>$ Organizată sub egida Institu- 
Itului de relații culturale cu 

străinătatea din R. P. Unga
ră, expoziția ilustrează ma
rile succese cbținule de po
porul român, sub conducerea 
Partidului Comunist, în con
strucția socialistă în anii 
1966—1970.

La festivitatea deschiderii £

nicat ambasadorului chilian de 
la Washington că această insti
tuție nu este dispusă să răs
pundă la cererea chiliana mai 
înainte de a-i fi furnizat ga
ranții suficiente cu privire la 
indemnizațiile ce urmează să 
fie acordate companiilor parti
culare nord-americane din in
dustria cuprului, recent națio
nalizate în Chile.

Guvernul chilian — se spune 
în declarație — consideră a- 
ceastă hotărîre ca o tentativă 
de presiuni și amestec ilicit și 
inacceptabil în treburile inter
ne ale Republicii Chile. Această 
decizie este contrară principi
ilor de drept internațional, 
Cartei O.N.U. și Cartei Orga
nizației Statelor Americane.

In legătură cu acest fapt, 
președintele Salvador Allende 
a declarat într-o cuvântare ros
tită in fața minerilor că ..Gu
vernul Unității Populare res
pinge orice încercări de exer
citare de presiuni externe* 1*.

SANTIAGO DE CHILE 14. 
— Corespondentul Agerpres. 
Eugen Pop, transmite: Minis
terul de Externe a] Republicii
Gliile a dat publicității o de
clarație de protest în legătură 
cu hotărîrea Franței de a con
tinua experiențele nucleare în 
Pacific, anunță agenția Prensa 
Latina.

Guvernul chilian — se spune 
în declarație — a atras în mod 
foarte clar atenția Franței a- 
supra temerilor sale profunde 
provocate de pericolele pe care 
aceste experiențe le-ar putea 
reprezenta pentru sănătatea chi
lienilor și conservarea" mediului 
maritim din zona de coastă, 
care este de importanță vitală 
pentru asigurarea dezvoltării e- 
conomice și a resurselor de 
hrană ale poporului chilian. A- 
ceste experiențe sînt contrare 
principiilor de drept internațio
nal și constituie o amenințare 
pentru locuitorii continentului 
sud-american și pentru resur
sele lor naturale.

¥

SANTIAGO DE CHILE 14 
(Agerpres). — Ministerul de Ex
terne al Republicii Chile a dat 
publicității o declarație de pro
test împotriva hotărîrii Băncii 
de import-export a S.U.A. de 
a condiționa acordarea credi
telor pentru achiziționarea a 
două avioane de pasageri de 
fabricație americană. Președin
tele băncii americane a comu-

Șapte kilometri din fluviul 
Tigru, curg la scară miniatu
rală în laboratorul hidraulic 
Imatran Voima din Helsinki, 
în cadrul proiectului de con
strucție al barajului Mosul. 
Barajul Mosul va fi construit 
pentru a proteja orașele Mo
sul, Bagdad și Bashara împo
triva inundațiilor și va servi 
sistemul de iricații al Iraku
lui. 

expoziției, a luat cuvîntul ?? 
La jos Zavagyi, dm conduce- $s 
rea Consiliului Național* al << 
Frontului Popular Patriotic. >> 

Expoziția s-a bucurat de o << 
frumoasă primire 
vizitatorilor.

din partea

★

(Agerpres). 
celei de-a 

eliberării

VARȘOVIA 14 
— Cu prilejul 
27-a aniversări a 
României, la clubul interna
țional de presă și carte din 
orașul Lodz a fost deschisă 
expoziția de fotografii ..ima
gini din România".

Pe urmele 
unei rețele 

de traficantî » 
de arme

ROMA 14 (Agerpres). — In 
Italia se desfășoară o vastă ac
țiune în vederea depistării unei 
rețele de traficanți de arme. 
Operațiunea a fost inițiată după 
descoperirea unui depozit de ar
me într-un imobil din vecină
tatea Prefecturii poliției din 
Roma. Autoritățile au confis
cat opt puști mitraliere, di
verse alte tipuri de arme, peste 
15 000 de cartușe, precum și o 
importantă cantitate de mate
rial exploziv. In depozit au fost 
găsite, de asemenea, mai multe 
publicații de extremă dreaptă.

Potrivit rezultatelor unei pri
me anchete, armele respective 
erau închiriate unor gangsteri 
pentru a întreprinde spargeri. 
Cei mai frecvenți clienți ai a- 
cestui depozit de arme erau 
membrii Mafiei.

CHILE

Declanșarea acțiunii 
pentru lichidarea 
analfabetismului

Mexicul 
esie interesat 

în găsirea 
unor noi formule 

de cooperare 
internațională

CIUDAD DE MEXICO 14 (A- 
gerpres). — Mexicul este inte
resat în găsirea unor noi for
mule de cooperare și dezvol
tare a relațiilor internaționale, 
indiferent de sistemul social-po
litic al țărilor respective, a de
clarat, după întrevederea cu 
președintele Republicii Nicara
gua. șeful statului mexican. 
Luis Echeverria. In acest sens, 
a subliniat el, pentru întărirea 
relațiilor bilaterale, mai ales 
sub aspect economic, vor fi in
vitați să facă vizite oficiale în 
Mexic toți președinții țărilor din 
America Latină, inclusiv șefii 
■statelor Cuba și Chile — trans
mite agenția Prensa Latina.

La șantierele navale Nep- 
tun din Rostock se află in 
construcție cel mai mare vas 
din R.D.G. destinat transpor
tului de vagoane de cale fe
rată și mașini : vasul „Riigen**.

In foto : Vasul „Riigen*1, in 
construcție.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorii României 
în Cuba și Uruguay

HAVANA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
le, transmite : La 13 august, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România la Havana, Petre 
Ioncscu, și-a prezentat scriso
rile de acreditare președintelui 
Republicii Cuba, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado.

★
MONTEVIDEO 14 (Agerpres). 

— Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Orientală a Uruguayului, Va- 
leriu Pop, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președinte
lui Jorge Pacheco Areco. La

Baze inamice 
sub tirul artileriei 

patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 14 (Agerpres). — 
Forțe ale guvernului Revolu
ționar Provizoriu au continuat 
vineri, pentru a treia zi conse
cutiv, să bombardeze bazele 
trupelor saigoneze situate în 
partea septentrională a Vietna
mului de sud. Asupra unei u- 
nități de infanterie saigoneze, 
aflată la cîțiva kilometri sud- 
vest de baza americană „Ful- 

*au fost lansate peste 100 
de'obuze ți? portiere, provocîn- 
du-i-se pierderi serioase. De a- 
semenea, bazele »A-1“ și „A-4"

La ceremonie a participat 
Raul Roa Garcia, ministrul re
lațiilor externe al Republicii 
Cuba.

Cu acest prilej, între amba
sadorul român și președintele 
Republicii Cuba a avut loc o 
convorbire amicală.

★
ceremonie a asistat dr. Jose 
More Otero, ministrul relațiilor 
externe.

După prezentarea scrisorilor, 
între președintele Uruguayului 
și ambasadorul român a avut 
loc o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.
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situate la nord de localitățile 
Dong Ha și, respectiv. Cam Lo. 
au fost supuse unui violent 
bombardament vineri după- 
amiază. Tirul artileriei patrio
ților a doborît un elicopter a- 
merican, toți cei 7 soldați a- 
flați la bord fiind uciși.

In același timp, s-au înregis
trat ciocniri între forțele patrio
tice sud-vietnameze și trupele 
saigoneze în zona Piatourilor 
înalte din provincia Pleiku, 
precum și în provincia de coas
tă Phu Yen.
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in plina 
reînnoire

„Uzina în care vă aflați", 
precizează inginerul Rudolf 
Rychecky, „se pregătește să 
sărbătorească, nu peste mult 
timp, împlinirea unui secol 
de activitate. Este un eve
niment cu profunde semnifi
cații în istoria industriei 
noastre constructoare de ma
șini, pentru că el marchea
ză de fapt primii pași pe 
care Cehoslovacia i-a făcut 
în ramura aceasta atît de 
importantă pentru dezvolta
rea economică generală a 
țării. Deși am lăsat în urmă 
un lung drum de muncă, pe 
parcursul căruia uzina a 
crescut ca suprafață de pro
ducție, nomenclator de pro
duse și, mai ales, efectiv li
man, trebuie spus că în ul
timul timp am trecut la o 
cercetare mai atentă a căii 
pe care am străbătut-o, u 
problemelor prezentului și 
viitorului muncii noastre. Ce
rințe și exigențe noi au im
pus renunțarea la o anumită 
concepție tradiționalistă în ce 
privește structura producției 
noastre, asupra modului de 
organizare a activității, ne-au 
impus să gîndim mai profund 
la viitorul produselor noas
tre".

Intr-adevăr, uzinele C.K.D. 
Praga, cărora li se atribuie 
pe merit și denumirea de 
..mecanicul șef al țării**, au 
trăit în ultima perioadă un 
continuu proces de restruc
turare și modernizare. Tre
buie știut că C.K.D. nu este 
doar o simplă uzină, ci un 
complex industrial puternic, 
avînd răsfirate în aproape 
toate cartierele industriale 
ale Pragăi cite una sau chiar 
mai multe unități în care-și 
desfășoară activitatea aproa
pe 20 000 de salariați. Aproa
pe că nu există ramură a 
activității economice din Ce
hoslovacia în care să nu se 
întîlnească ceva din ceea ce 
se realizează în unitățile 
C.K.D.-ului pentru că una 
produce compresoare și alte 
utilaje grele folosite la lu
crările de pe marile șantie
re industriale, la construc
țiile de șosele, alta — loco
motive electrice și tramvaie, 
o a treia fabrică, strunguri, 
raboteze și alte mașini de 
așchiat metale, și a alta — 
instalații complexe pentru in
dustriile energetică, chimică, 
alimentară sau de prelucrare 
a lemnului. Lista pred-iiselor 
făurite de încercații metalur- 
giști ai C.K.D. cuprinde sute 
de alte produse, bine primite 
atît în țară cît și pe piața 
externă.

„Tocmai această varietate a 
tipurilor de mașini și insta
lații industriale, a domeniilor 
de activitate economică pe 
care le deservim și marea 
diversitate a'dimensiunilor și 
volumului produselor noastre** 
— precizează interlocutorul — 
a impus în ultimii ani o te
meinică fundamentare și jus
tificare economică a fiecărui 
fabricant. Au fost necesare 
luni de studii și analize, zile 
și nopți de discuții — cite 
o dată furtunoase și contra
dictorii — pînă să ajungem 
la un punct de vedere co
mun, la o concepție tehnico- 
economică omogenă corespun
zătoare ritmului alert în care 
se proliferează tehnica, se 
produc mutații în sfera ne
cesităților și exigențelor par
tenerilor".

Aflăm că în urma acestei

i

i
i 
î

laborioase activități, încheia- 2 
tă. în linii mari, la începutul | 
anului 1960, fiecare unitate ' 
componentă a C.K.D. și-a că- | 
pătat un profil tehnic mai ■» 
corespunzător, a fost elimi- I 
nată dublarea producerii si- î 
multane, în mai multe uzine I 
„surori** a aceluiași produs. J 
S-au creat noi posibilități și t 
s-au lărgit drepturile factori- * 
lor de conducere de a se 2 
ocupa intens și continuu de I 
introducerea tehnicii și teh- ’ 
nologiei înaintate, proces mc- | 
nit să amelioreze situația • 
nefavorabilă în care s-au | 
găsit la un moment dat mai , 
toate unitățile acestor mari | 
uzine. In urma complexului ' 
proces de reînprospătare a ■ 
mijloacelor de producție a tre- } 
buit să se renunțe și la un > 
anumit număr de muncitori I 
și tehnicieni, cărora li s-a J 
asigurat însă plasament în | 
întreprinderi de profil simi- * 
Iar în care se simțea nevoia | 
stringentă de forță de mun- * 
că. Suplețea imprimată pro- I 
cesului tehnologic, modului ; 
de a conduce și a organiza i 
munca a făcut oa graficul * 
productivității muncii să sal- 2 
te cu 40 de procente. De I 
fapt, pe seama îmbunătăți- J 
rii acestui indicator al pro- | 
ducției, C.K.D. a obținut ne- ' 
întrerupt succese, primind a- | 
nul trecut, în semn de re- « 
cunoaștere a acestor merite, I 
diploma de merit a guver- J 
nul ui și Uniunii Generale a a 
Sindicatelor. A fost un mare ’ 
stimulent moral pentru co- 2 
lectivele numeroaselor uzine I 
în îndeplinirea sarcinilor ce J 
revin în acest an C.K.D.. ] 
mai mari cu 8 procente față » 
de obligațiile pe care le-au ■ 
avut în anul trecut. ,

C.K.D. se înfrunta și cu j 
complexe probleme de ex- ’ 
port, deoarece mai mult de » 
jumătate din volumul de pro- ’ 
duse ce se obțin în unită- ' 
țile sale este destinat expor- | 
tului. Instalații industriale ' 
complexe, mașini și utilaje | 
purtînd inițialele C.K.D. a- » 
jung în zeci de țări ale lu- I 
mii. Am văzut cu cîtă mi- ’ 
nuțiozitate și atenție se con- i 
trolează calitatea fiecărui ’ 
produs destinat exportului. 2 
In halele imense ale fabri- I 
cii de locomotive erau pre- ' 
gătite pentru a fi expediate | 
în țări ale Americii Latine ' 
cîteva exemplare ale acestui | 
tradițional produs cehoslovac. î 
O complexă aparatură de I 
control era pusă în mișcare ' 
pentru a certifica robustețea, i 
rezistența, reacția la diferen- ’ 
țele de temperatură etc. 2 
..Pentru noi este important", I 
precizează inginerul Rychecky, ' 
„nu numai să vindem aceste | 
locomotive, dar să ne păs- - 
trăm clientela. Aceasta se | 
poate realiza numai avînd „ 
grijă permanentă ca produ- 9 
sele noastre să fie de caii- ’ 
tatea cea mai bună". 2

Luarea în considerare a a- I 
cestor cerințe obiective mani- 2 
festate de partenerii din țară | 
și din afara ei a determinat ' 
conducerea uzinelor să elabo- | 
reze un studiu al dezvoltă- 
rii producției purtînd marca I 
C.K.D. pînă în anul 1980, ’ 
studiu al cărui ax principal | 
îl formează lupta pentru o ’ 
calitate superioară a produc- 2 
ției. J

C. PRISACARU I
Corespondent Agerpres » 

la Praga |

SANTIAGO DE CHILE 14. — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite i In tradi
ționalul ’sediu al întrunirilor 
populare — Teatrul Caupoli- 
can — a fost inițiată o acțiune 
culturală cu caracter național 
— lupta pentru înlăturarea to
tala a neștiinței de carte. In 
cuvântarea rostită cu acest pri
lej, președintele Allende s-a re
ferit la preocupările generale 
ale guvernului în legătură cu 
extinderea rețelei instituțiilor 
de învățămînt și perfecționarea 
procesului educativ. In planu
rile guvernului Unității Popu
lare se îmbină măsurile pentru 
îmbunătățirea procesului educa
tiv din școlile pentru copii și 
tineri cu grija pentru extin
derea, pe diferite planuri a în-

In anii care au trecut ele la 
dobîndirea independenței, — 
15 august 1947 — India a 
înregistrat succese notabile 
pe calea emancipării econo
mice. a construirii unei in
dustrii proprii, a formării 
de cadre calificate, necesare 
modernizării structurilor pro
ducției.

încă din primii ani, statul 
a alocat sume importante 
pentru extinderea unor ra
muri industriale tradiționale, 
ca de pildă industria tex
tilă (in acest domeniu India 
este și un important expor
tator), cit și pentru dezvol
tarea unor ramuri noi, apar- 
ținind industriei grele, meta
lurgice și extractive. Este 
concludentă in acest sens 
dezvoltarea unei ramuri-cheie, 
cea a oțelului. Nume ca 
Bhilai (cel mai puternic cen
tru industrial indian), Pur- 
kela și Durkapur s-au înscris 
pe harta țării ca importanți 
piloni ai dezvoltării economi
ce în ansamblu.

Paralel cu dezvoltarea in
dustriei metalurgice, produc
ția petrolieră a Indiei a cu
noscut o evoluție ascendentă^ 

Vaste operațiuni de exploa
tare au făcut sa apară pe 
harta Indiei o serie de im
portante centre : Assam, An- 
kelshvar, Sanand, Olpad, Ka- 
thana, Dholka, Ahmedabad 
ș. a. O rețea întreagă de

afara circuitului economic.
Țara noastră a sprijinit 

constant in toți acești ani e- 
forturile statului indifci in 
dezvoltarea industriei sale 
petroliere. încă din 1956, la 
solicitarea oficialităților in
diene, geologii români și-au 
adus contribuția la prospec
tarea unor zone de la poa

lele Himalayei, descoperind 
primele zăcăminte de petrol. 
Prima sondă de țiței din is
toria Indiei a fost construită 
in România. Specialiștii in
dieni, împreună cu tehnicienii 
români, au ridica' rafinăria 
de la Gauhati, prima din sec
torul de stat. De asemenea, 
a fost realizată rafinăria de 
la Haldia, cu o capacitate de 
prelucrare de două milioane 
de tone anual.

Marele potențial uman și 
bogatele rezerve naturale con
feră Indiei posibilități neli
mitate pentru realizarea unei 
industrii dezvoltate, a unei 
economii stabile care să asi
gure întărirea independenței 
țării și propășirea ei econo
mică și socială.

In concepția autorităților 
indiene, eforturile întreprinse 
pe plan economic trebuie să 
fie canalizate spre crearea 
condițiilor necesare pentru 
deschiderea unor zone pro
ductive noi — care să an
greneze și regiunile mai pu
țin dezvoltate in același ca
dru al strădaniilor de mo
dernizare.

I. ALEXANDRESCU 

vățămîntului pentru adulți. Pre
ședintele Allende a pus mult 
accent pe raportul dintre cul
tură, educație politică și în
țelegerea deplină a marilor 
transformări economice sociale 
și politice care au loc în Chile. 
El a spus că, pe termen scurt, 
eforturile trebuie orientate spre 
rezolvarea problemelor imediate 
ca lipsa de săli de clasă și de 
profesori, insufioiența mijloace
lor pedagogice, dezvoltarea in
stituțiilor de învățămînt supe
rior. „In acest an, a arătat 
vorbitorul, au fost construite 
2 708 săli de clasă, s-au creat 
4 000 de posturi de învățători, 
alocîndu-se 185 de milioane de 
escudos pentru serviciile de 
sprijinire a școlilor.

La adunarea de la Teatrul 
Caupolican a luat cuvîntul și 
ministrul învățământului, Mario 
Astorga. El a prezentat planul 
de acțiune pentru înlăturarea, 
într-un răstimp relativ scurt, 
a tristei realități sociale pe care 
o reprezintă existența celor 
700 de mii de analfabeți. Anul 
acesta, numărul analfabeților se 
reduce cu 80 000, iar în 1972 cu 
200 000. La acțiunea de lichi
dare a analfabetismului o con
tribuție importantă o vor a- 
duce și sindicatele.

Efervescență pe piața monetară occidentală
După alerta provocată de 

publicarea unui raport al sub
comisiei parlamentare america
ne preconizînd devalorizarea 
dolarului, cursul acestei mone
de rămîne foarte scăzut și ea 
continuă să fie oferită în schim
bul oricăror altor devize. Una 
din consecințele slăbirii dolaru
lui american este puternica 
creștere a dobînzii pe piața 
eurodolarului, ceea ce se expli
că prin faptul că agenții de 
bursă caută să împrumute la 
termen dolari în speranța că

PARIS. Personalul muzeelor 
din capitala Franței — inclusiv 

■cel de la Louvre și Versailles 
— au declarat o grevă pe ter
men nedefinit.

BRUXELLES. Guvernul mal
tez a făcut cunoscută Consiliu
lui nord-atlantic intenția sa de 
a modifica relațiile existente 
între Malta și N.A.T.O. — a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al pactului N.A.T.O.

După consultări cu guvernul 
Maltei. Comitetul de planifica
re militară s-a văzut nevoit să 
dea instrucțiuni pentru începe
rea pregătirilor necesare în ve
derea transferării instalațiilor 
N.A.T.O. din insulă în altă 
țară, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

HAVANA. Ministrul cubanez 
de externe, Râul Roa, va în
cepe duminică o vizită oficială 
în Chile, la invitația guvernu
lui acestei țări — s-a anunțat 
oficial la Havana.

CAPETOWN. Pacientul Adri
an Herbert, căruia profesorul 
Christian Barnard i-a făcut, la 
25 iulie, o operație de trans
plantare a inimii și plămînilor, 

în cele din urmă vor beneficia 
de condiții mai avantajoase 
pentru rambursarea lor. Con
ducătorii marilor bănci elveți
ene s-au întrunit pentru a dis
cuta aplicarea directivelor date 
de Banca Națională, care în 
ultimele zile a primit mari 
cantități de dolari. Dispozițiile 
Băncii Naționale date băncilor 
comerciale suscită, intr-adevăr, 
dificultăți de aplicare și aduc 
un element nou în incertitudi
nea ce domnește pe piața de 
schimb de la Zurich, 

a fost supus în noaptea de vi
neri spre sîmbătă unei noi in
tervenții chirurgicale, ca ur
mare a unei complicații surve
nite în aparatul pulmonar. Sta
rea sănătății pacientului este 
în prezent satisfăcătoare, s-a 
comunicat la spitalul Groote 
Schuur.

CIUDAD DE MEXICO. Peste 
1 500 de cadre didactice de la 
instituțiile de învățămînt supe
rior din capitala Mexicului au 
declarat grevă cerînd majora
rea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

SANTIAGO DE CHILE. In 
spitalul naval din portul chi
lian Valparaiso a încetat, vi
neri, din viață Nelson Orella
na, pacient care supraviețuise 
cea mai îndelungată perioadă 
unui transplant cardiac. Grefa

Pe de altă parte, măsurile 
puse în aplicare în Franța 
sînt în contradicție cu cele 
preconizate de R. F. a Germa
niei, de a ridica prețul la îm
prumuturile contractate în 
străinătate de către întreprin
deri naționale ou efect retro
activ, începînd de Ia 20 iulie. 
In incertitudinea a ceea ce va 
fi noua reglementare, întreprin
derile yest-germane au încetat 
de la acea dată să mai împru
mute din afară. In schimb. 
Banca Națională a Franței 

fusese efectuată în urmă cu a- 
proape trei ani — 1 octombrie 
1968 — de o echipă de chirurgi 
chilieni conduși de doctorul 
Kaplan.

MOSCOVA. Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a ra
tificat Tratatul sovieto-indian 

de pace, prietenie și colaborare, 
semnat la Delhi la 9 august, 
informează agenția TASS.

DELIII. La Delhi s-a anunțat 
oficial că președintele V. V. 
Giri a ratificat Tratatul de 
pace, prietenie și colaborare 
între U.R.S.S. și India.

HANOI. La invitația Comite
tului pentru Pace din R. D. 
Vietnam, la Hanoi au sosit, în
tr-o vizită de prietenie, profe
sorul american Samule Nou- 

caută să determino băncile 
franceze să împrumute în stră
inătate în condiții avantajoase 
devizele și francii ce le dețin, 
împrumuturile în R. F. a Ger
maniei ar fi evident o soluție 
maj bună decît a celor fâcuto 
în alte țări din afara Europei, 
unde, în general, nu sînt oferi
te aceleași garanții.

Cel mai neliniștitor este că 
măsurile luate in mod disper
sat, în Europa occidentală, pen
tru a reduce sau a suprima pe 
cît posibil cumpărările supli

mof și profesorul canadian 
Clime Ansley, anunță agenția 
VNA.

PHENIAN. Delegația guver
namentală algeriană. condusă 
de Abdelaziz Bouteflika, mem
bru al Consiliului Revaluției și 
ministru al afacerilor externe, 
a părăsit Phenianul închein- 
du-și vizita pe care a făcut-o 
în R. P. D. Coreeană la invita
ția guvernului acestei țări — 
informează agenția ACTC.

CAIRO. Ambasada egipteană 
la Amman va reprezenta inte
resele Siriei în Iordania, după 
ruperea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări — a a- 
nunțat cotidianul egiptean „Al 
Ahram", citat de agenția MEN.

BUDAPESTA. La invitația 
Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară, la Budapesta a 
sosit o delegație din Venezue
la condusă de Jovito Villalba, 
secretar general al Partidului 
Uniunea Republicană Democra
tică.

mentare de către institutele da 
emisie riscă, din aproape în 
aproape, sâ provoace o contrac
ție a schimburilor internațio
nale larg finanțate pe piața e«- 
rodolarului. Neîncrederea față 
de dolar se traduce printr-o 
puternică creștere a dobînzilor 
pentru împrumuturile în dolari,
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