
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA !

Steagul ® roșuORGAh! AL COMUTTUmî MUNICIPAL PETROȘANI AL P C K 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXIV, NR. 8 076 DUMINICA, 20 AUGUST 1978
In

Hua Kuo fen 
în țara noastră

mijlocul constructorilor navali
din Constanta»După ce în cursul zilei de vineri a fost oaspetele cunoscutelor centre citorești ale țării iești și Brașov, al unilor montane de Valea Prahovei,

Nicolăe secretarul ge-T o v a r aș u1 Ceaușeșcu, neral al Partidului Comunist Români . președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușeșcu au vizitat, în dimineața zilei de sîmbătă, 19 august, Tîrgul de mostre de bunuri de consum, organizat la Complexul expozițional clin Piața Scînteii.împreună cu secretarul general al partidului aflat tovarășii Iosif Emil Bobu, Cornel tică, Virgil Cazacii,
ș-att Banc, B urlă na Ciobanu, Constantin Dăs- călescu, Ion Dincă, Fazekas, Ion Gheorghe Oprea, < glie Pană, Gheorghe Radulescu, Leon te Răutu, Virgil Trofih, losif Uglar, Iile Vefdeț, Ștefan tec, Mihai Dalea. Dobreșcu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Pati- lineț, Ion Ursu.Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, tovarășa Elena Ceaușeșcu, ceilalți tovarăși din conducerea , de partid și de stat an fost întîmpinați, la sosire, de numeroși cetățeni ai Capitalei care au entuziasm pentrii pentru secretarul său neral. Cei prezenți au plaudat îndelung, cu suflețire, au aclamat tuziast „Ceausescu P.C.R. 1", „Ceaușeșcu poporul 1". Ei au dat fel expresie profundei recunoștințe a întregului nostru popor față de grija permanentă a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, pentru sporirea neconte-

. Janos Ioni ță, Gheor-
Vol- Miu

aclamat eu partid, ge- 
a- în- en-Și ast-

de consum

de-al tonalealcu de ale

nită a bunăstării materiale și spirituale a națiunii noastre, hoțărîrii ferme de a înfăptui neabătut mărețele obiective dezvoltării nomico-sociale a pa stabilite de del Xf-lea Congres și' ierința Națională partidului.Secretarul general partidului a răspuns căldură manifestărilor dragoste și respect bucureștenilor.Actuala ediție a Tîrgu- lui de mostre — etalon a- nual al realizărilor și posibilităților economici naționale în domeniul producției bunurilor de consum — prezintă, pe o suprafață de 30 000 mp, peste 170 000 de produse ale. industriei alimentare, u- șoare, chimice, forestiere, ale cooperației . meșteșugărești, agricole și de consum.. Exponatele evidențiază cu elocvență modul in care ramurile producătoare îndeplinesc obiectivele stabilite de partid privind afirmarea noii calități în aceste domenii, înfăptuirea Programului de dezvoltare a producției și desfacerii bunurilor de consum către populație în perioada 1976—1980, elaborat din inițiativa și sul) îndrumarea. directă a .tovarășului Nicolae Ceausescu, pro
gram ce se integrează în preocupările constante ale partidului și statului nostru pentru sporirea necontenită a nivelului de trai și spiritual al poporului, țelul șuprem al politicii partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușeșcu, ceilalți niem- . bri din conducerea de partid și de stat au vizitat rînd pe rînd numeroase pavilioane ale expoziției, Oprindu-se îndelung în fața exponatelor, examinîndu-le. cu interes, secretarul general al partidului a apreciat, în dialo- . gul purtat cu miniștrii de resort, cu specialiștii, e- forturile depuse pentru diversificarea îmbunătățirea valorificarea produselor, calității lor, materiilor prime existente în țară. Indicînd să se acorde în continuare întreaga a-ton.ție lărgirii gamei sortimentale a mărfurilor puse la dispoziția populației și ridicării nivelului calitativ al acestora raport funcțional și tetie, tovarășul . Ceaușeșcu a cerut, dată, ca noile prezentate în cadrul gului să fie puse la poziția cetățenilor, intermediul unităților. desfacere, în răspunzătoare.La plecare, bucurește- nii. preze.nți în mare nu- . măr pe aleile complexu-. lui expozițional, au a-plaudat din nou, îndelung, cu multă însuflețire, ex- primîndu-și, încă o dată, dragostea și recunoștința față de conducerea partidului, față de secretarul său general, pentru întreaga sa activitate consacrată binelui și propășirii României, adeziunea de neclintit a întregului nostru popor la politica internă și externă a partidului.

sub es- Nicolae toto- exponate tir- dis- prin de cantități, co-

anu- inineri pro- Vulcan
SPORURI LA

PRODUCȚIA DE 
CĂRBUNEDe la începutul lui, colectivele de din sectoarele de ducție ale I.M.raportează însemnate depășiri de plan. S-au re- . marcat în cadrul întrecerii socialiste sectorul V — cu o depășire de la începutul anului de 8 800 tone cărbune, sectorul VII, cu 6 500 tone, sectorul I, cu 1 900 tone. De aseme-

mun- Plo- stali- pe tovarășul Hua Kuo-fen, președintele ,Comitetului Central al jI’.C. Chinez, premierulConsiliului de Stat al R.P. Chineze, ă plecat sîmbătă într-o vizită în județul Constanța.înaltul oaspete este soțit de tovarășii Mănescu, membrii miletului Politic tiv al C.C. al prirrj-minlstru al nului, de alte persoane o- fieiale române.Participă, de asemenea, celelalte persoane oficiale chineze care îl însoțesc pe înaltul oaspete.Vizita la Constanța a început cu portul și șantierul naval, obiective ca-

re reflectă dezvoltarea în ritm susținut a economiei acestui județ.Străbătînd adevărate culoare vii, coloana oficială ajunge în port — poartă maritimă a țării — prin care se efectuează peste .6'1 la sută din exportul României. Fereastră deschisă spre largul lumii, portul

Constanța, cu trepidantă lui activitate, a oferit solilor poporului chinez o imagine elocventă a participării tot mai active României socialisteschimburile internaționale de valori materiale.Iri continuare s-au vizi-*
a 
la

(Continuare în pag. a 4-a)

îrvManea al Cd- Execu- P.c.ll, guver-
Mîine, la posturile noastre 

radio și televiziuneorei 10,30 posturile vor transmite direct București—Otopeni, plecării tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, pre mierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, ' care la invitația tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Mîine, în jurul radio și televiziune portul internațional
de

noastre de de la Aero- ceremonia

Preocupări sporite, acțiuni eficiente orientate spre

Creșterea producției 
și productivității muncii

îL>
X
VIii scurt timp după plenara din iulie a Comitetului Central al partidului late.. în fața organelor organizațiilor de a colectivelor de din întreaga țară mobilizatoare cu ia rilor cantitativi și tativi ai producției, ganul municipal de tid a supus unei te analize stadiul lizării planului și jamentelor asumate pe a- cest an. In spiritul critic și autocritic propriu mun- 

au fost nu- interne crește- îndeo- mini- și de înfăptuire

care a pus cu acui- și partid, 
muncă sarcini ... _ privireInaepiimrea înclic-ato- cali-or- par- exigen- rea- anga-

șurile care mai perșistă în unele unități — întreprinderi și sectoare — și de-termină obținerea de rezultate situate sub posibilitățile reale ale tivelor de muncă.Referatul prezentat plenarei, dezbaterile purta-
colec-

Pe marginea lucră
rilor plenarei Comite
tului municipal de 

partid

mi-valorificarea resurse-

cii de partid, scoase în evidență nieroașe rezerve și posibilități de re a producției — sebi în activitatea eră integrală a obiectivelor de investiții industriale și social-culturale. Firește, nu au fost ocolite neajun-

or- de ale de

plinei. In domeniul nier,lor de care dispun colectivele de muncă depinde de aportul mereu sporit al cadrelor de conducere >— 
șefi de brigadă și da 
schimb, maiștri, ingineri, 
tehnicieni — în soluționarea operativă a problemelor tehnice și de organizare ce se ivesc la locurile de muncă. Revine ca « îndatorire primordială a organelor șt organizațiilor de partid su acționeze cu , autoritatea pe care le-o conferă calitatea de forță politică. conducătoare, pentru întărirea răspunderii: cadrelor tehnico-ingi- nerești, a șefilor de brigadă și de schimb, a muncitorilor specialiști cu bogată experiență practică pentru mobilizarea rapacității lor în vederea îmbunătățirii întregii : activități miniere.Cauzele, rămînerilor in urmă își au explicația în. pregătirea necorespunzătoare a capacităților de producție — îndeosebi ă

te de vorbitori au subliniat exigențele cărora trebuie să le răspundă acțiunile organelor și ganizațiilor de partid, sindicat și ale U.T.C., organelor colectiveconducere : creșterea pro
ductivității muncii, folo
sirea cu maxim de ran
dament a dotării tehnice 
și capacităților de pro
ducție, a forței de munca 
și timpului de lucru, inu 
bunătățirea aprovizionă
rii țehnico-materiale, func
ționarea fără stagnări a 
utilajelor și instalațiilor, 
întărirea ordinii și disci-'ZILE DE PRODUCȚIE MĂRITĂnut peste plan în două zile 455 tone cărbune. Brigăzile conduse.de Lauren- țiu Kelemen, Constantin Soreseu, Ștefan Nagy, A- urel Soșoi și Gheorghe Drănău- raportează depășirea zilnică a planului producția de cărbune, medie cu 5 pînă la 15 suta.

I.M. URICANIIn ințîmpinarea zilei23 August, și la I.M. ricini -au fost organizate zile de producție mărită. Astfel, sectorul II a obțt-
de. 
U-

nea, sectorul VIII — investiții raportează un plus de 57 metri liniam A- epste succese reprezintă îiidepijnlrea: și depășirea angajamentelor asumate de către harnicii nimeri dm colectivele respective în cinstea zilei de 23 August.
REZULTATE DE PRE STIGIU LA PREPARAȚIIDornici să. cinstească a- propiatul eveniment de la 23 August cu succese ’ cit mai mari, preparatorii secțiilor din Lupeni, Co- roești și Petrila ale l.P.C.V.J. înscriu pe graficul întrecerii socialiste realizări remarcabile, fel, preparatorii din peni, în prima parteanului, au depășit cu 8,8 puncte recupeivrea globală, iar recuperarea în cocs cu 0,2 puncte pe luna august.De asemenea, la Coro- ești recuperarea în cocs

A.sl_ 
Lu-

a

— semicocs pe Juna în curs înregistrează o depășire de 1,6 puncte, iar la globală un plus de 0,8 puncte, în telul acesta re- cuperîndu-se o cantitate de 3325 tone de cărbune.Depășiri însemnate i obținut în luna august la producția livrată : tone semicocs pentru lan. De la începutul lui preparatorii mai portează o producție plimentară de 13 338
s-au ; și
1003Că- ar.u-

. ru
sii.tone la cărbune spălat normal pentru C.F.ii. și 3244 tone brichete.

I.M. LUNEABrigada condusă de Simion de la sectorul . vesti ții al I.M. Lonea zilele de 15 și 18 august, declarate zile de producție mărită, a realizat o depășire de aproape 2 ml, avansare in galeria direcțională de la orizontul 400 pentru modernizarea fluxului de transport, galerie susținută cu prefabricate din beton armat. Brigada lui Nicolae Bălan de la Mina Lupeni,' 
evidențiată pe trimestrul I obține noi rezultate fru-, 
moașe. Iată-1 pe harnicul brigadier cu ortacii.

(Continuare în pag. a 2-a)
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de pîine și zidire

peste zare 
aur cresc.

de nemurire 
solar.

Un cîntec cald < 
Ne-nvăluie înalt și tutelar, 
Urcînd din rădăcini 
In fibrele acestui ev

Steagul roșu

21
IPrin vă-

• (U r mare din pag. !)

Duminică „La Brazi" din Vulcan

File din cronica insurecției

Asaltul tanchișiHorEra cea de a treia zi de luptă apriga, fără : răgaz, aici, la porțile de nord ale Capitalei, în segmentul Otopeni-Bă- neasă, unde hitleriștii eoncentrașeră puternice forțe 'terestre. Unul din cele trei aeroporturi dinCizonă —- aeroportul topi-ni— se afla în : stă- pînirea lor. sit ca bază pentruBucureș țiului,- tărirea cu trupe pete și pentru aprovizionarea cti muniții.Vrăjmașul plănuia să-și intre inima să-și

fiind folo- de plecare .bombardarea pentru în- proăs-
croiască drum, în Capitală insurecției — restabilească minuția asupra țării, tre timp, toate rezistențele hitleriste din marele orăș fuseseră lichidate de unitățile armatei române împreună cu formațiunile de luptă ; triotice,— Ce zici, soldat 1 mi tril, . trecem p ei ea un tăvălug ?, trebă comandantul pluton, un locotenent năr, : cu fața smeadă mișcări repezi.■— Trecem, doin’loeote. nent! răspunse neșovăitor soldatul. Sigur trecem. Le venim și ăstora de hac.Și soldatul Dumitru

si do- In-
pa-

ca noi

M. Mihai, un băiat de statură potrivită, bine zidit, cu chip aspru și ochi scrutători, adicătelea un pui de oltean, scrută din turela tancului zareadinspre aeroport unde,de citeva clipe începură să explodeze proiectilele trase: de artileria noastră. Mai înainte, îndeplinise , misiuni auxiliare pe un tractor, dar ' era și un iscusit taneliist. Ii raportase . comandantului său : „Vă rog aprobați să trec pe un tanc, tractorul e tractor, eu aș vrea să lupt. E în clocot-și în luptă toată țara, în luptă e și locul meu". Cunoseîndu-i-șe calitățile, îi fu, astfel, încredințat să comande echipajul unui tanc.In zorii zilei de 26 gust, asaltul asupra eroportului Otppeni vea să fie reluat cu goare sporită, căci, seara precedentă, sosise ca sprijin și Detașamentul blindat de la Tîrgoviște. Din turelă, soldatul Dumitru urmărea potopul de foc revărsat de tunurile tralierele noastre i pozițiilor dușmane, rînd, el zări o roșie lansată din comandantului.Iul de pornire la ordonă ferm mecanicului

înspre zan albastre

Cresc tulnice de aur
Și-n inimi tulnice de
Ei-e trunchi săniința simtă din ogoare
Și sîngele din lutul strămoșesc.

Robust respiră --lanurile grele 
plămîni adinei, 
strai de spic și stele, 
umeri ca de stînci.

. //

și mi- asupra . Cu- rachetă tancul Semna- atac. Ii

La pieptul gliei cu 
ITumoasă-i țara-n 
Cu fruntea sus cu
Suim prin August
Și-n August țara eîntă mai deplin, 
t u «linsa eîntă inimile noastre, 

nemurirea scrisă în destin.

înspre zări albastre

conductor : „Înainte, recția aeroportul fumul exploziilor, zu avioane cu zvastică aterizând pe aeroport, eu întăriri. Prinse în vizor unul dintre aparate și tunul de pe tanc bu- bui prelung. Peste leva clipe, avionul dea în flăcări.Un proiectil lovi în plin și tancul, datul Dumitru își du cunoștința. Apoi, re- venindu-și, îi văzu pe ceilalți din echipajul său încremeniți, fără viață : îi răpusese suflul explo-

eî-ar-însăSol--pier-

zici, acolo. în tanc posturile lor de luptă. Soldatul mai ‘ avu putere să introducă un proiectil 
pe țeava, să ochească și să tragă cordița, lovind în plin un tun hitlerist. li văzu pe ai noștri cum înaintau vijelios spre a- eroport și, eu un surîs înflorit pe chipul livid, se cufundă ea într-o ceață adînca și deasă, fără ieșire. Tancul se mistuia într-un rug de flăcări, roșii și fierbinți ea sîngele eroilor.

Creșterea producției 
și a productivității muncii

ceior care dispun de mecanizare complexă — și nerespectarea întocmai a tehnologiilor de lucru. Plenara a criticat faptul că, în repetate rânduri, consiliile oamenilor muncii din unele unități miniere analizează în detaliu cauzele care conduc la ră- mineri sub plan, stabilesc măsuri în consecință, dar nu acționează cu perseverență pentru aplicarea lor. In acest sens, con-'■ siliile oamenilor muncii își regăsesc sarcina expresă de a manifesta mai multă exigență în înfăptuirea propriilor măsuri, a decizi-

ilor pe care le adoptă, de a dovedi continuitate în acțiunile pe Care le iniți- uză*•In domeniul investițiilor industriale și sociale, plenara a subliniat cerința executării integrale a lucrărilor de care ■ depinde a de la

că gra- a
Omogenizarea unei formații de lucru, indiferent în ce domeniu ar activa aceasta, este un principal atu în realizarea ritmică ■a sareitiilor de pian, urmare a creșterii dului de organizaremuncii și a disciplinei. Pentru p mai bună omogenizare e nevoie însă ca cel puțin scheletul formației să fie menținut o perioadă mai mare de timp, să fie chiar permanentizat, iar periodic să sc aducă doar completă-

rea planului a fost și instabilitatea formațiilor de lucru.
Ion GHEORGHIU, șef 

de schimb în brigada 
condusă de V. Dănălache: Eu nu pînă la se facă hienilor Aici s-a schimbați chiar deține de organizare, organizare nu se producție. In ultimul timp conducerea minei nu a

am această împărțirea în fiecare: în tî mp lat și schim b. Și
mai întîlnit mină să oa- lună. să fie șefii aceasta Fără obține

Stabilitatea formațiilor 
de lucrufactor esențial în realizarea sarcinilor de planrile de rigoare.In ultima perioadă, l.M. Livezeni a început să-și realizeze sarcinile de plan. Evident, la aceasta au concurat mai mu1 ți fac

tori. Pentru a vedea în 
ce măsură stabilitatea formațiilor de lucru este o 
con iiție de bază în realiza
rea sarcinilor de plan, am întreprins o anchetă la mina amintită. Interlocutori : mineri șefi deschimb, șefi de brigadă și cadre de conducere. Redăm mai jos opiniile consemnate:

Pamfil VLAICU. șef de 
brigadă la Pregătiri ; Realizarea planului foarte mult de cel e ci iernat să-1 dacă în brigadă într-c zi eu Unii pentru ca in alta totul alții, se înțelege, nu poți să-ți faci preliminarul. Brigada trebuie să aibă stabilitate. In prezent la noi se respectă, 
dar nu a fost așa întotdeauna. Pînă mai acum cî- teva luni îmi rămîneau doar șefii de schimb, în, rest aproape nici un om. Cred că unul din motive
le care au dus la realiza-

depinde care facă. Or, lucrezi oameni, să ai cu

mai permis o asemenea practică și văd că am început să avem realizări mai bune.
Jenică SECRIERU, șef 

de brigadă ; In brigada mea am în general aceiași oameni de foarte mult timp. Rezultatele mele se cunosc. Consider că stabilitatea brigăzii contează foarte mult îp realizarea planii’ui. Cînd un oin e stabil într-o brigadă, știe bine ce are de făcut, își organizează munca mai bine.
u..E.u.".1jln, 1ivDA, șef «le

In.-mun- deo- de .abatajele ’ Aicipe-. a-

Gheorghe IMBRU, șef 
de brigadă, abataj frontal: Da, stabilitatea brigăzii e foarte importantă. Eu, î- nainte de a lua brigada, am fost șef de schimb la Costea. Mărturisesc că mi-a fost foarte greu să mă . acomodez eu noul colectiv. Mi-a trebuit ceva timp. Așa e și cu ceilalți oameni. In felul acesta planul are de suferit. De fapt a avut, pentru că în prezent împărțirea se face pe o perioadă mai. mare și numai completările se lac atunci cînd e nevoie, iar producția- a început să crească.

Ing. Dumitru OPRIȘ, 
directorul întreprinderii : Este foarte important formația stabilă, pentru o de timp, are posibilitatea să-și lorifice forța de mobilizare, de gîndire, să se organizeze mai bine și chiar să aibă o disciplină fermă.Nu vreau să mă refer la însă', ca pe se

ca de lucru să fie una și aceeași perioadă In felul mare acesta va-
ce a fost înainte, acum am luat măsuri împărțirea oamenilor formațiile de lucru să facă la începutul anului, iar pe parcurs pletăm doar goluri., Astfel oamenii obișnuiesc cu genul lucrări, cu traseele,

PETS iembrie 
Republ de ti mi americt

PETB glorie, .
EONI gră.

- ANIN de apro
VULC Jim.
LUPE Alt băr 

Muncite ttiri sut
URIC

brigadă la pregătiri ; brigăzile de pregătiri, ca are un specific sebit față i ron tale, de pildă, omul are nevoie de o rioadă mai mare de co mod a re ceasta perioadă este schimbat la un alt loc de munca, evident el nu va mai da același randament Și deci rezultatele sînt slabe ca cele pe care le-a înregistrat mina noastră in prima parte a anului. Nu zic că aceasta a fost principala cauză a insucceselor noastre, dar a concurat în mare măsură.

Dacă după a- perioadă

să com- eyentualele se de își pol organiza mai bine lucrul și. ceea ce e mai /important, eliminăm e- fectele nefaste ale mobilității de personal.Așa cum au afirmat toți interlocutorii, stabilitatea formațiilor de lucru constituie un factor esențial în realizarea sarcinilor de plan. Alături de celelalte măsuri întreprinse la I M. Livezeni pentru redresarea producției, menținerea a- celorași formații de lucru la un loc de muncă, în general cu aceiași oameni, a făcut ca în această lună mina să facă pași importanți pe calea realizării producției de cărbune.
Anchetă realizată de 
Constantin IOVANESCU

Lt. col. Nicolae POP

Angrenați într-o efervescentă acțiune de muncă 
patriotică, tinerii de la Grupul școlar minier Pe
troșani ajută constructorii de pe șantierul de lo
cuințe.

intrarea în funcțiune viitoarelor capacități jroducție, predarea timp a celorlalte obiective social-culturule prevăzute •: în programul suplimentar aprobat pentru a- cest cincinal.Concomitent rea măsurilor conducă la rămânerilor în alizarea integrală a cinilor de producție și investiții pe semestrul II, organele și organizațiile de partid, de sindicat și ale U.T.C., consiliile oamenilor muncii trebuie să se preocupe din timp de pregătirea temeinică a activității anului viitor. In acest sens,1 s-a cerut ca încă din trimestrul IV al acestui an să fie obținute realizări ' la nivelul sarcinilor de plan ale trimestrului ' I 19791 ; 'Plenara a evidențiat ho- tărîrea organelor și organizațiilor de partid, de sindicat și ale U.T.C., a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile e- conomice și institutele de cercetare și proiectare de a-și intensific.’, preocupă- ■ rile pentru a răspunde ! sarcinilor majore ce stau în fața colectivelor ■ demuncă, în vederea reali- . zării exemplare a obiect,- velor. înscrise în planul a- cestui an, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

cu adopta- eare să recuperarea urmă și re- sar-

TE I R 
iembrie dei ; Re rii de v Pentru ]

PETRI glorie.
LONE ca Expr
VULC dragoste
LUPE Un om 

toresc : clar de
URICj

208,00 G mineață. te ! &705 9,15 Fii copii : j. tiniui eț tru căf ' voastră.tului. muzicii, patriei. 1 Album i Stadion, din gri ne-ebneu soliști de Iară, . 18,1 Linia m; Episodul ecran J 19,30 T< In cinste tori. 20,1 războiul ,s Gala ant silvânia.

VASWZ.W.V?/A1.V//?AW.V>V1WAW.,.W.«A,1‘AW,WA’.7.V.-,V>WAW,,.V/ZAV,WAGrupul școlar minierPetroșani
primește înscrieri pentru

ȘCOALA PROFESIONALĂ, în meseriile: 
miner, electromecanic pentru utilaj tehno
logic, mecanic mașini și utilaje de mină, 
construcții. ’

LICEUL INDUSTRIAL, TREAPTA I, în pro
fil mine, petrol, geologie.

LICEUL INDUSTRIAL, TREAPTA A Îl-A, 
în meseriile : miner, mecanic mașini și u- 
tilaje de mină, electrician mină, prelucrător 
prin așchiere.

l

înscrierile se fac zilnic la secretariatul 
liceului din strada Republicii nr. 7, între o- 
rele 8—14, pînă în ziua de 25 august a.c.

Grupul școlar n 
Petroșani 
ANUNȚĂ

— elevele și elevii Liceului ir 
1. Petroșani sînt convocați în ziu< 
gust, ora 9 a.m., 
tru clarificarea 
practică.

în curtea sedi 
problemelor d

Mica publicitatPIERDUT serviciu pe șă Onuț, I.G.C.L, Pel clară nulă.
de fe-* COLEGII de serviciu la S.D.E.E. Petroșani licită pe această cale tînăra pereche BRATESCU Margareta și Constantin și le urează multă fericire. (486)OAGAN ȘTEFAN cită tînăra pereche TESCU, urîndu-i fericire.

feli-BRA- multă(487)
PIERDUT serviciu pe Ioana, elibe Petroșani. £ lă.
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adevărata Foii șimsameri-

'untea. dE (olo Căl- Bu-
cu- ani

— 7 Nil- om cu i- : Sîmbu-
Unirea :

Timpul speranței. 
Cultural : 

; Munci- ături sub

înalt versant

muri- Paca, 
Mihai

al mai rară, ștră-a fost traseul

— 7 No-* pe cer; a tul uitat i : Trans- ,‘SS, ..devărata 
•11.ida nea-ll ci rea. lentleman
Cultural : i femeie ; Impușcă- ; lună, un tea.

1 41 4- ': 2 i

4

•e

' 5, i 1
( b

i!

‘l.--’'■''A''

■Ol

I
I fi "patriei. I .al pentru I iijote (ui- I 9,45 Pen- j dumneă- j Viața sa- , Bucuriile I De strajă * iiîex. 13.05 I ical. 16,30 ’ Floarea | Emisiu- I
I
I
I 
I 
I

STica de diCot înain-
e- i- nos- se- si

FELIX — MC-8La Întreprinderea calculatoare electronice din București a început fabricația în serie a noului- microcalculator românesc — Felix—MC-8, rod al colaborării dintre spe- Po- Și

Cuțitul a fost folosit cu cîteva mii de ani înaintea furculiței. Aceasta din urmă a început să fie întrebuințată în mod rent abia cu 300 de în urmă.

, Emisiu- . rftru tineri I că popu- | m serial : i ă Onedin.1,10 Micul , cei mici.tal, 20,00 1 rii sărbă- I imânia în I teist" 20,55 I ■ — Tran- |Tele jur- ,

AV.W.V

îier

ORIZONTAL : August ; 2) Dezvoltare eonomieă prestigioasă nițiată de partidul tru (mase.) ; 3) După ceriș... — Strălucește acum că în... Egipt„Stâlpul infamiei" legendar, în zbuciumata istorie a poporului nostru (pl) ; 4) Zile de odihnă tematice — Moșie (reg.) ; Strălțjcită strategie P.C.R. hotărîtoare în ___ .bintele August 1944 (pl.) ; G) Concert dinaintea ploii— Udeli I —7) O navetă ...cu parfum Se pregătesc9) Luptătorii ... ___militanți pentru dreptate;10) Se fac și toamna.VERTICAL : 1) „23 August" — începe istoria 12) Forțe hotărîtoare care au contribuit Ia distrugerea mașinii de război hitleris- te ; 3) Bir I — A zvînta — In temă I 4) Primar ru- I ral (od.) — Scăldătoare Ibănățeană (anagramă) ; 5) Bună de legat. — Din U- craina ; 6) Nu-i tot I — Dar... sare casa (mase.)— Tarla la margine ; 7)Un bulgăraș de feldspat ;8) Acest (reg.) — ...Ursului, cîmp minier care s-a deschis în anii puterii populare ; 9) Tropăite... — Cutere 1; 10) Apți ca buni conducători politici (art.).
Petru GHIDEL

5) a fier
...la Țebea ! încîlcită — de roze ; 8)ele plecare ;din umbră

trial nr. 
21 au- 
I, pen- 

inștruire

timație de nele Boae- ■rată de ni. Se de-(484)timație dc nele Jianu de I.U.M.eclară nu-(485)

L a f oRelaxarea cea mai bunăE-n tribună, Cu semințe de bostan, Bine tăvâiite-n sare,Drept mîncare,Să nu pierzi primul mitan.Stau pe băncile în caturiȘi dau sfaturi Microbiștii spectatori, Ca și cum pe tot gazonulBat balonulNiște bieți începători.Mulți și-au luat și radio-ul.Iar ecoul Zboară iute peste hău. Astfel, și aviatorulAtlă scorulMeciului de la Bacău.Alții poartă în cutie Cafenieraoieie pe stadion.După ce își află locul,

cialiștii institutului litehnic din Capitală ai unității producătoare.Sistemul de calcul al noului aparat a fost proiectat și realizat ținînd cont de cele mai: noi tehnologii folosite pe plan mondial. Microcalculatorul este utilizat în ducerea . C proceselor . industriale, gestiunea medicină, niiăți de cercetare
cosiși supravegherea , în economică, în precum și în u- învățămînt și științifică. Datorită folosirii circuitelor integrate pentru microprocesor și memorie, ci are grad înalt de sigur anin exploatare.unță

CURIOZITĂȚINumărul Stîngacilor de două ori mai rînduriie femeilor, printre bărbați.
— • —In ultimii o .sută de în diverse colțuri

te în cit
es- mîc de

■ ani, ale
Stăteam a- 

yC» mîndoi in pi- vioare, respectiv pe canapea.Era liniște, și totuși nu se înțelegea om cu om.Liniște ! că nu aud întreb. ce
Ing. Zoltan 
KIRALY, jr.

— Cura se— Sînt un omDoi discută cu— Luăm o
ț

t b a Iîncing joculTot cu porți, ca pe gazon. Comentîndu-și buletinulCu vecinul, Spune Lică glacial : — Cîte-un X am pus la toate poate ?imparțial I plăcere : bereȘi doi cirnăciori subțiri?...Meciul care-i preocupăNu-i de cupă,Da^ aduce „prelungiri".Și acasă, către seară,Se-ntorc iarăAmețiți, pe trei peteci. Și începe-apoi soțiaGaleriaMai grozavă ca la meci...
V. D. POPA

Terrel s-au construit peste 300 de ornitoptere (aparate care imită zborul păsărilor), cu sau fără motor.
In lume, nu se cunoaște nici măcar astăzi, cu e- xactitate, numărul amatorilor de... curiozități !!! {

In toamna anului trecut, patru tineri cituri Gheorghe Ștefan I.aczko, Constantinoseu, și ȘtefanToth, bateau sfioși la ușa directorului Casei de cultură Petroșani. Doreau să li se pună la dispoziție o sală unde: să-și desfășoare activi-, tatea ca... tllpiniști. Justificat, cineva prezent a- colo, le-a spus că alpinismul se face în munți nu în sală..:, Băieții au explicat că au nevoie de o sală unde să se întîlndas- că, să-și stabilească iti- nerarii, să-și execute hărți. A apărut o nouă plăcuță: „Clubul alpin Parîng-Retezat". Au apărut hărți geografice și geologice cu traseele mai dificile, pliante, reviste de specialitate. Prima expediție a avut ca obiectiv munții Făgăraș, de la Suru pînă la plaiul masivul Bucegi.In cele 16 zile durat expediția, brii clubului au „atacat" trasee pe cît de periculoase, pe atît de frumoase Și interesante. In Făgăraș au escaladat Negoiu, Moldoveanu, țunu, Viștea. în cegi „au făcut" (așa cum se exprimă ei), Omul, Babele. Sfinxul, Valea la- lomiței. Peștera Ialomița. Padina, coborînd pe

ia Valea Caraimanului (sau „Valea morții"). Au poposit la 12 cabane priri- tre care Piatră Arsă, Caraîmân, Suru, Bflea Lac, etc. Nli le-a. fost de- > loc ușor. Alpinismul nu e joacă de,copii, nu urci muntele cu telescaunul sau pe șosele asfaltate, ci îl iei „în piept", fie.- care păs trebuie făcut cu cea mai mare a- tenție, calculat ; fiecare stâncă, fiecare piatră se poate mișca, iar prăvăli- rea ci, ar nărui totul, dar satisfacția de a privi peisajul minunat muntelui de pe celeCel mai dificil debătut„Strunga ciobanului" din Vîrful Negoiu, aproape trei ore de încleștare eu muntele care pînă la urmă s-a lăsat învins. In Piatra Craiului, la luri", spre vîrful om“ a fost nevoie tindă nouă cabluri tru a-1 putea
„Lan- „La să în- pen.escalada. De fapt, ei Intenționează să deschidă o expoziție cu imaginile surprinse în timpul drumeției în de.- corul mirific al munților. Prezentăm cititorilor noștri o imagine „rară" imortalizată de membrii clubului Retezat", să li se legi.

Alpin „Parîng- carealăture așteaptă noi co
Mircea BUNU

s 
s

— Stimate Matei As
lan, se pare că nu prea 
agreați participările 
Saloanele de umor 
țară sau de peste 
tare. Mă înșel ?— Consider că cea reprezentativă mâi expoziție a mea este rubrica: „Una pe zi" din România liberă pe Acare o țin fără întrerupere de peste 10 ani. De altfel cred că atunci eînd construiești ceva, cărămizile trebuie să le pui. acasă și nu aiurea.

— Făcind o socoteală 
simplă, numai la a- 
ceastă rubrică ați pu
blicat peste 3 000 de
desene. Aceasta înseani. 
nă că oare desenul 
este elaborat că o 
șurință ?— Desenul se pare a fi de elaborat.ce sen începe greul — aș zice, Pătată pentru spontan. In spatele celor, cîteva linii care îmi nesc desenul se află sute de mii de linii pe

ți v
u-spontancel mai greu Abia după ai „terminat" un de-
rin

defi-de mii de linii pe _ care1 le trag zilnic într-un program ce începe dimineața la 5.30 și continuă noaptea tîrziu.
Lr Ca să fiu sincer, 

intrînd la dv. în atelier, 
am avut impresia că 
am în față un sahist 
dînd (deocamdată) 
simultan celor 3 
versari" aflați la 
atîtea mese. S-o luăm 
metodic : Ia ce lucrați ?— Am terminat un scenariu pentru o corneene destinata marelui ecran „Grăbi n-are probleme" și sper, sincer, să n-am probleme cu in

pînă
un

„ad- 
tot

SAH
CA”, regizată de Matty 
Aslan, a fost selec
tată ca cel mai bun 
lilrn strain al anului 
pentru a fi prezentat 
Ia „London Film Festi
val 1974". Pentru că 
acum toată lumea știe 
cu cine are de-a face, 
puteți s-o „bîrfiți".— După cele 6 serii realizate cu ea la studioul „Animatilm“, voi un album „Formica" editura Albatros, ce cuprinde . cele bune aventuri ale precum și altele noi.

— După mulțimea de 
desene ce se află pe 
masa — pardon, mesele 
dv. de lucru — cred că 
mai aveți și alte sur
prize...■— Da. uri album ..MATTY ÎN DELTA" tura Sport —■ Turism niște „Gânduri vesele triste" la editura Meridiane.

— Cum ați început?— Ca amator, în liceu, desenând profesorii în situații nu tocmai ortodoxe, ceea ce mi-a atras o eliminare eu... suspendarea pedepsei.
— Deci și la școală 

ea la fotbal ?— Debutul în presă l-am făcut lă Sportul popular printre primii ca-, ricaturiști Paraschiva.1946—1947. dat seama- talent ’ pentru prea tîrziu — ces.

MATTY!

scoate " . lavolum mai.
„"/elf

la editași și

aflîndu-se Asta era Cînd că nu meserie aveam

ca 
a- 
la

pen-

— Dacă ne facem 
plouă cred că veți 
vea timp frumos 
București. Dar,
tru că și la Petroșani 
toamna e frumoasă, vă 
propun să trecem pen
tru ultimele întrebări 
în Valea Jiului. Ce ar 
trebui să fie „Salonul 
de toamnă al umoru
lui" ? întrebarea se a- 
dresează atît expozan
tului, cît și membrului 
din juriu.— Ar trebui dezvoltate par-gustul pentru iar prin călită- - devină un în- pentru alte

tinerilor din această te a țării caricatură, tea lui să dreptar șisaloane. Aș vrea ca acest salon să ofere vizitatorilor

ocazia unor momente de destindere binevenite și în mod ideal a unor momente de reflexie.
— O să ne mai gin- 

dim. Oricum nu degea
ba v-am solicitat co
laborarea, știut fiind 
că sînteți un expert 
„D’ale organigramiei" 
(dacă v-au premiat și 
umoriștii din Gabrovo!) 
Pentru că vă știu ca un 
microbist pasionat, ul
tima întrebare va fi 
din fotbal : Ce urați e- 
chipei Jiul în noul se
zon ?— Să ajungă în preliminariile Campionatului mondial. Cred că n-au nimic împotrivă ?

— Cedați „una pe zi", 
măcar o zi, 
troșani ?— Cu multă

Mihai

si Ia Pe-plăcere !
BARBUVECINE !!

Și prin mi-am aveam era suc-
Stein-

trarea lui în producție. - Acum aș vrea săJJe aitlei primele ob fac un fel de inventarstacole le-a și trecut. al preferințelor sper
— Ar fi o mare cins să ieșiți bine... îmite pentru umorul gra- — Dintre străini

fic ca revirimentul co
mediei cinematografice 
să vină din partea 
nui caricaturist. E 
debut ?— Ca scenarist, da. gizor am fost în „Pantoful cenusăresei".

— Singura diplomă 
ce se află pe pereții a- 
telierului dv. „FORMI-

u- 
unRe-filmul

plac Ronald Searle, berg, Sempe,' Semionov, Soifertis, Born, Mordillo, Folon,...
— Mulțumesc, aș vrea 

să-mi spuneți care sînt 
caricaturiștii români 
care vă plac în mod 
deosebit ?— Ce zici, crezi că ploua zilele acestea ?
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Vizita tovarășului 
HUA KUQ-FEN
în țara noastră

(Urmare din pag. I)

ma- apoi, pe secți- productive, gazdele da a șantierului, sale viitoa-

străini au salutat cil cordialitate pe reprezentanții marelui popor chinez.Tovarășul Hua K.io-fen a avut cuvinte de înaltă, apreciere pentru

Manifestări peste hotare consacrate zilei de 23 August
tat marile hale și dotări speciale ale, șantierului naval. In fața unor chete și schițe și, parcursul vizitării ilorau înfățișat etapele dezvoltare. j perspectivelere.In secțiile vizitatorii au jul să cunoască preocupările pentru îmbunătățirea condițiilor de niuncă ale navali.știlor prin . mecanizarea operațiilor grele, reorganizarea platformelor și halelor de lucru, dotarea cu schele tipizate pentru lucrările la înălțime, precum și prin e- laborarea de tehnologii noi care să elimine zgomotul și noxele vătămătoare.La încheierea vizitei conducătorul partidului și statului chinez realizările constănțean, deosebite obținute în.niuncă și a urat gazdelor noi succese în înfăptuirea programului de construcțiilor țara noastră..Coloana de îndreptat apoi spre dința ce le-a fost rezervată inalților oaspeți în stațiunea Neptun.in cursul tovarășul împreună oficiale române neze, care îl însoțesc, au vizitat stațiunile de pe litoralul Mării Negre.Cu acest prilej, solii porului chinez prieten putut lua cunoștință 
o altă latură a economiei județului Constanța — cea legată de dezvoltarea turismului.In fiecare stațiune parcursă de coloana oficială mii de oameni ai muncii aflați la odihnă, un mare număr de turiști

de producție, avut prile-

a elogiat colectivului rezultatele
dezvoltare anavale dinmașini s-areșe-
după-amiezii, Hua Kuo-fen, cu persoanele și chi-

po- 
au 
cu

Mării ale în pe- un de

preocu- v pared partidului și statului nostru dc a transforma turismul românesc într-o veritabilă industrie, de a pune la dispoziția oamenilor muncii din țara noastră condiții tot mai bune de odihnă și tratament. El a felicitat pe arhitectă și constructori pentru efortul depus de a crea pe malulNegre aceste bijuterii arhitecturii românești care, anual, își pot trece plăcut concediul atît de mare număr persoane.Seara, în varășului președintele .. Centralpremierul Consiliului Stat al R.P. Chineze, ■ celorlalți oaspeți Comitetul județean tanța al P.C.R. a oferit un dineu.Au participat persoanele oficiale române și neze care îl însoțesc înaltul oaspete.In timpul dineului, fășurat cordială, Aenie,dor, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R. și Ciao Țî-iang, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al vincial Chinez, nătateaKuo-fen, și a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei, revoluționare rării frățești dul Comunist

to-onoareaHua Kuo-fen, Comitetului al P.C. Chinez, de a chinezi, Cons*
chi- 

pedes- într-o atmosferă , de caldă prie- tovarășul Ion Tu-

Comitetului Sicilian al au toastat tovarășului
pro* P.C. în salina

solidaritățiiȘi col abo* dintre Parli-RomânPartidul Comunist nez, dintre România China, dintre cele popoare prietene.
și Chi-
Sidouă

Festivitatea absolviriiAcademiei Militare de către o nouă promoție subingineri m i 1 i t a r i, precum și de acordarea gradului de locotenent absolvenților subingineri și elevilor în anul tehnice lițară.
Sîmbătă dimineața a avut loc festivitatea prilejuită de absolvirea Academiei militare de către o nouă promoție de ofițeri de comanda, stat major, activj- viști de partid, ingineri și

care au promovat V al facultăților și de medicină mi-

In numeroase țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări consacrate Zilei de 23 August, insurecției naționale mate antifasciste și imperialsite, marea bătoare a poporului mân.La Universitatea tulul Rio de Janeiro zilia) a avut loc un pozion dedicat țării, tre. Cu această

Ziua ar- anti- săr- ro-sta-(Bra- sim-noas- ocazie, prof. Celso Pericles Thompson a yorbiț despre semnificația formării statului unitar român, iar ptof. "Aloysio jorge de Rio Barbosa, directorul Institutului de științe umane, a făcut o prezentare a cărții „Transilvania în istoria poporului român" de istoricul român Constantin C. Giurescu, tradusă și publicată in Brazilia, in limba portugheză.A luat apoi cuvîntul ambasadorul româncolae Glienea, care levat însemnătatea de 23 August.
GENEVA

Ni-a re-zilei

In orașul venezuelean Coro, capitala statului Falcon, institutul de cultură al acesțui stat a organizat o manifestare- culturală românească. Cu acest prilej, ambasadorul țării noastre în Venezuela, Pe- trache Dânilâ, a vorbit despre importanța actului dc la 23 August în istoria poporului român, despre succesele ' obținute de România socialistă în anii de după eliberare.
La solemnitatea depunerii de coroane de flori la monumentele eroilor români din orașele Zvo- len și Lucenee (R.S. Cehoslovacă) au participat reprezentanți ai organelor regionale, raionale și locale de partid și de stat, ai Frontului național, oameni ai muncii, militari .și pionieri, precum și ambasadorul țării noastre la Fraga, Ionel Diaconeseli. Au fost, de asemenea, depuse coroane de flori la monumentele eroilor ro-' mâni ridicate în localități-

ai din
le Kromeriz, Havlic.kuv Brod, Humpolcc, l’usti- mer, Banov și Piestany, în prezența reprezentanților ambasadei române și Consulatului general R.S.1 Cehoslovacă.In capitala R.P. Mo- zambic — Maputo — a fost deschisă o expoziție de carte și de fotografii dedicate zilei de 23 August.La ambasadele țării noastre din Belgrad, Varșovia, Ulan Bator, Haga, Delhi, și la sediul Biroului comercial și sul âr din Rio de .au fost organizate rințe de presă în cărora s-a evocat ficația zilei de 23 gust în viața poporului român. Au fost organizate.. de asemenea, de filme românești ambasada țării noastre Delhi, la Consulatul neral al țării noastre Istanbul și la Biroul merci al și consular Rio de Janeiro.

i con- Janeiro confc- cadrul semni-Au-

Lucrările Conferinței mondiale 
de luptă împotriva rasismului 

și discriminării rasiale
GENEVA 19 (Agerpres). In cadrul Conferinței mondiale a O.NiU. ... împotriva rasismului și discriminării rasiale, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva, ministrul adjunct de externe al Norvegiei, Thorval Stoltenberg, a cerut tuturor la. rilor să impună un embargo asupra exporturilor de petrol și produse petroliere, a tehnologiei și materialelor nucleare, precum șl a- supra investițiilor în Republica Sud-Africană pentru a determina guvernul aces. tei țări să pună capăt le

gislației și practicilor rasiste. ''
El a declarat că țările nordice au refuzat R.S.A. cooperarea nucleară și au luat măsuri de suspendare a garanțiilor pentru finanțarea noilor investiții în a ceastă țară. Norvegia, a spus el, a suspendat din 

1976 garanțiile guvernamentale pentru investiții și credite destinate . R.Ș.A., din dorința de a determina guvernul de la Pretoria să accepte desființarea po cale pașnică a sistemului de apartheid.
Plenara C. C. al P X. din Ecuador
QUITO 19 (Agerpres). 

La Guayaquil a avut loc o plenară a C.C. al Partidului Comunist din Ecuador. Cu acest prilej, a fost, dat publicității un document în care se e.vidențează poziția Partidului Comunist în favoarea respectării stricte a calendarului oficial de revenire la o viață politică parlamentară și la un guvern civil în Ecuador. Se cere, totodată, luarea de măsuri ferme împotriva tuturor celor care încearcă pris diverse mijloace să
Contacte diplomatice privind evoluția 

situației din Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). Președintele Libanului, E- lias Sarkis, a conferit cu Fuad Boutros, vicepremier, ministru de extqrne și al apărării, și cu Sami Al Khatib, comandantul Forței Arabe de Descurajare din Liban (F.A.D.). Interlocutorii au examinat ultimele evoluții din Liban și măsurile menite să ducă la consolidarea încetării focului la Beirut și a măsurilor de securitate pe întreg teritoriu țării. Șeful statului libanez a avut, de asemenea, convorbiri cu Hassan Țueni, reprezentantul

permanent al I.ibi nului la 
Națiunile Unite, cu care 
ă; trecut în revistă rezultatele contactelor diplomați- , ce consacrate evoluției situației din Liban.

printre auto- libanez
★

BEIRUT 19 (Agerpres).Președintele Libanului, E- primit pe secretar al O.N.U.politice,
lias Sarkis, l-a Brian Urquhart, general adjunct pentru probleme aflat de vineri la Beirut. In centrul convorbirilor s-au aliat modalitățile de

aplicare a Rezoluției 425 a Consiliului de Securitate, care prevede, altele, restabilirea rității guvernului în sudul țării.Anterior, Brian Urquhart a conferit, în cadrul u- nei reuniuni de lucru, cu Fuad Boutros, ministrul afacerilor externe și al apărării, Ghassan T.ueni, reprezentantul permanent al Libanului la O.N.U., și Victor Khoury, comandantul șef al armatei libaneze.

împiedice evoluția firească 
a procesului de transformări inițiat de guvernul forțelor armate împotriva celor care încalcă prevederile noii Constituții aprobate prin referendumul popular din ianuarie a.c.

„CONCORDE" LA UN 
NOU RECORDUn avion supersonic de pasageri „Concorde", aparținînd companiei „A- ir'France", a reușit să stabilească un record de viteză pentru aparatele comerciale pe ruta Paris străbătuși 36 de— Washing ion, tă m trei ore minute.. Tot țin avion de",ei „British jConeor- aparținind compani- vi „ijillioii Airways", a stabilit în cursul acestui an un record, de viteză pe traseul Washington — Londra, străbătut în trei ore și 55 minute;

SA CÎNTE CHITARA

>»

In timpul „liber", cosmonautul sovietic Aleksandr ivaneenkov, aliat la bordul stației ' orbitale „Saliut-6", cîntă la chitară. Ea a fost trimisă pe complexul spațial de cercetare „Saliut-6" — „So- iuz-29" cu nava de transport „Progres-3".La cererea cosmonauți- lor,. prietenii lui Ivancen-

CIRCULAȚIA în capi
tala Guatemalei — cu a- proape un milion de locuitori. — este practic paralizată, cu urmare a grevei conducătorilor de autobuze. din transportul ban, care revendică bunătăți rea cond ițiilor muncă și dc trai.

RATA INFLAȚIEI

ur- 
îm- 

devacreste, in cursul acestui au în Israel, cu 40 la sută, a- prcciază experți ai Băncii Israelului.

gaiela din ge- din
. co
ri in

CRIZA DOLARULUI
WASHINGTON 19 (Agerpres). Statele Unitear putea să procedeze la aplicarea unui program antiin_ flaționist mai strict, în cadrul eforturilor pentru stabilizarea dolarului, al cărui curs a scăzut în ultima vreme continuu pe piețele monetare occidentale, relatează agențiile Associated Press și France Presse.Intr-o declarație făcută în fața comisiei senatoriale pentru finanțe, secretarul a_ nîerican al Trezoreriei, Michael Blumenthal, a recunoscut că programul a- vansat, în acest domeniu, de Administrație nu a adus, pînă în prezent, rezultatele scontate.

La PEKIN s-au încheiat lucrările, celei de-a treia sesiuni a Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, aflată la cea de-a V-a legislatură. Ședința de închidere a fost prezidată de Ulanfu, vicepreședinte al Comitetului Permanent
DUPĂ

MEAZAGeneva . ____ _______ _tratativele dintre delegațiile șovietică și americană în vederea elaborării u- nei inițiative comune privind interzicerea armei chimice. ■

CUM INFOR- agenția TASS, -la au fost reluate

ORAȘUL NEW YORK continuă să fie lipsit de mari York șica ur-
apariția celor trei cotidiene — „New Times", „Daily News' „New York Post" mare a nesoluționării conflictului de muncă ce pune lucrătorii de la primerie patronatului. Declanșată la 9 august, participarea a 1 550 de lucrători de. la rotativele celor trei eotidiane, greva se prelungește, conducerile ziarelor menținîndu-se în hotărîrea lor de a reduce cu 50 la sută această categorie de angajați.
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Alvaro Cunhal despre rezolvarea crizei 
guvernamentale din PortugaliaLegere între partidele so- 

este 
un. 

sta- O în- două 
sub-

v-4

LISABONA 19 (Agerpres). — l.a Lisabona avut loc un miting ganizat de Partidul Co munist Portughez, la re au participat 20 000 de persoane, înd cuvîntul cu acest prilej, secretarul general al P.C.P., Alvaro Cunhal, a arătat că „numai o înțe-

aor-
e’i-peste, Lu-

cialist și comunist capabilă să confere sprijin parlamentar bil unui guvern", țelegere între cele forțe politice —a liniat vorbitorul — permite apărarea i cuceririlor Revoluției de la 25 aprilie 1974.
. Fapțul divers 

j pe globkov i-au comandat o chitară la cel mai experimentat maistru de la fa-? brica de instrumente muzicale din Moscova — Gri-' gori Kolikov. Acesta a consolidat și mai bine mecanișmul de: întindere ' a corzilor, pentru a nu se produce nici o neplăcere la bordul stației orbitale, și a vopsit-o cu un lac special. Pe partea superioară a instrumentului, sub stratul de lac, meșterul constructor a scris : „In minutele de odihnă, în cabina cosmonauților să cînte chitara".

surse locale, cel puțin 460 de persoane au pierit, pe de altă parte, de la începerea ploilor musonice, în luna iunie.In statul Uttar Pradesh, cel mai afectat din întreaga Indie, inundațiile au provocat pierderi materiale estimate la 170 milioane dolari, distru- gînd șosele, .clădiri și re- < volte. ■
ASTRONOMIE

INUNDAȚIIîntinse suprafețe din 10 state indiene sînt afectate de inundațiile cauzate în această săptămînă de ploile musonice prelungite. Potrivit agenției Associated Press, care citează

Oamenii de știință brazilieni au ajuns la concluzia, în urma cercetă- . rilor întreprinse, că indienii din Brazilia, mai ales cei din tribul Tupi au avut cunoștințe destul de vaste în domeniul astronomiei, cu mult îna
intea venirii pe continentul latino-ameriean ă~ europenilor. Ei înipăr* țeau anul în 12 luni și in două anotimpuri (secetos și ploios). Calendarul avea ca bază calcule legate de evoluția Lunii.
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