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Rezultate mulțumitoare 
pe luna august

încheind cu plusuri substanțiale 
atît prima parte a anului cît și luna 
iuMe, minerii Văii Jiului și-au do
vedit hărnicia și în a opta lună a 
anului care s-a încheiat cu ? zile 
în urmă. Total pe C.C.V.J. plusul 
de cărbune se cifrează la 3 441 tone. 
Gumulînd plusul pe primul semes
tru cu plusul pe luna iulie și cu

i

plan cu minusuri de peste o mie de 
tone.

[lasamenrni miliției
Pe exploatări...

Rezultate bune au obținut în luna august și minerii sectorului I 
Lonea. Brigăzile conduse de minerii Policruc Dionisie și Burdea Nfcolae 
lîn - fotografie) au extras peste plan însemnate cantități de cărbune.

ANCHETA 
NOASTRĂ

ORGANIZAȚIILE COMERCIALE
ÎN FAȚA CUMPĂRĂTORULUI PE AZI ii

Activitatea unităților de ali- 
' mentație publică constituie un 

capitol important în ansamblul 
bunei aprovizionări a populației 
cu cele necesare traiului. De 
aceea, întrebările ce se pun 
T.A.P.L.-ului sînt CUM ÎI PRI
MEȘTE, CE FEL DE GAZDĂ 
ESTE, CU CE-I SERVEȘTE PE 
„MUSAFIRI" ?

Redăm, în ancheta noastră, 
-cîteva aspecte din unitățile de 
alimentație publică, semnalate 
în dorința de a contribui Ia 
îmbunătățirea continuă a aces- 

• tui 'sector.

Unde cinezi
și unde fi se pregătește...

In, mijlocul cartierului Braia din 
Lupeni se înalță o clădire masivă, 
cu etaj. Cu ferestrele largi și mica 
zonă verde din față, clădirea res
taurantului „Cina" face o impresie 
bună vizitatorului. Sala — la etaj — 
este spațioasă, luminoasă, cu gust 
amenajată ,creînd o ambiantă plă
cută pentru consumatori.

Dar... în spatele perdelei, care 
desparte sala de mese de bucătărie, 
ti se înfățișează o priveliște nebă
nuită. Marea bucătărie a restauran
tului are pereții de o culoare... 
pe.care nici boxele de combustibil 
de la subsolurile blocurilor nu o au ! 
Coșul' bucătăriei este brăzdat de cră
pături, în pereți există conducte 
sparte, iar în magazia de mînă cîte 
un păianjen îndrăzneț își duce liniș
tit traiul.

Jos, la parter, există diferite ane
xe printre care și sala unde mă- 
nîncă uneori abonații. Aspectul ? 

cel de pe luna august rezultă un 
plus la zi de 42 673 tone.

Contribuția cea mai substanțială 
la realizările pe luna august ale 
C.C.V.J. a adus-o, ca și în luna iu
lie, exploatarea msinieră Lupani cu 
-f- 2 679 tone — în procente 102,1 
la sută — iar dintre sectoare — în

. {
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Pe un perete, o mare pată triun
ghiulară (de peste 1 metru) de- igra
sie! Ea carmangerie (unde se tran
șează carnea) aspectul general Iasă 
de dorit.

— La noi nu s-a mai văruit de 
trei ani — se scuză carmang iul Bo- 
roș Alexandru.

— Așteptăm reparația generală — 
precizează 
Gheorghe.
așa..

Se pune
RUIRI SIMPLE
DUPĂ NECESITĂȚI, NU
FAGI î

Se vede clar că secția comercială, 
inspecția comercială de stat și in
specția sanitară nu trec dincolo de 

bucătarul șef Enache 
Din această cauză arată

însă întrebarea: VÂ- 
MAI FRECVENTE, 

SE POT

Pentru satisfacerea necesităților de . aprovizionare a populației, în cartierul nou de blocuri Livezeni — Petroșani a fost construit un 
frumos complex comercial cuprinzînd 9 unități diferite. Anul acesta, complexul se dezvoltă prin construirea unei noi aripi cu o serie de 
unități diverse.

IN GEIȘEU: Vedere a frumosului complex comercial-și a -blocurilor înconjurătoare.-

ceea ce privește cantitatea de căr
bune extras peste plan — sectorul 
I Aninoasa cu -f- 1 902 tone; Onien- 
tîndu-ne după procentul de depășire 
a planului și; sectorul IV . Lupeni a 
contribuit cu o depășire de 15 la 
sută.

Din cele șapte exploatări ale ba
zinului, șase au încheiat luna cu 
plusuri. Dar rezultatele acestea tre
buie să constituie prilej de inten
sificare a eforturilor în vederea 
ultimei luni a trimestrului III — lu
na septembrie. Un aviz special 

.minei Aninoasa care din cele 4 
sectoare productive are două sub

• ’ •;***’ —— >• -*-----------r

Fată de Fată
plan
%

angaja
ment -»
%

Lupeni 102,1 100
Petrila 101,2 100
Lonea 100,1 99
Vulcan 100,1 99
Aninoasa 100,0 99

Pe sectoare
VI Lupeni 115 115
VI Vulcan 114 ' 114
IV Vulcan 114 113
I Lupeni 112 110
I Aninoasa 107
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Reci mai sînt 
preparatele reci !

Ln toate Unitățile de alimentație 
publică poți găsi diverse preparate; 
varză cu carne, tocăniță cu găluște, 
chiftele marinate etc. gata pregăti
te în tăvi, din care ești servit ope
rativ. Aceste preparate se pregătesc 

oîn bucătării specializate care au 
mare capacitate de producție.

„magica" perdea... care desparte ce- | 

le două fețe ale restaurantului ț 
Cina! |

I
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Mihai ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

ATENA 2. — Trimișii speciali 
Agerpres, G. Secuiu și C. Alexan- 
droaie, transmit : Vinerii,. în cursul 
dimineții, au continuat ^convorbirile 
oficiale între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România. Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al Re
gatului Greciei, Stephanos Stepha
nopoulos.

Ea convorbiri au participat din 
partea română Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mircea 
Bălănescu, ambasadorul României la

Conferirea unor
ATENA 2. — Majestatea Sa re

gele Constantin al elenilor a con
ferit președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
„Marele cordon al Ordinului Geor
ge I". Aceeași distincție a fost a- 
cordată ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu. „Marele 
cordon al Ordinului Phoenix cl. I" 
a fost conferit vicepreședintelui Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Alexandru Bălăci.:

Ordine și medalii ale Greciei au 
fost conferite, de asemenea, per
soanelor oficiale care însoțesc de
legația guvernamentală română în 
vizita sa în Grecia.

★

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a conferit „or- 
ditiul 23 August cl. I" președinte
lui Consiliului de Miniștri al Gre
ciei, Stephanos Stephanopoulos, 
președintelui parlamentului, D. Pa- 
paspyru’, '• mihistruhii coordonării,

UNDE MERGEM MilNE ?
La PETROȘANI

-0 Incepînd de la ora 9, sta
dionul Jiul din localitate va 
găzdui întîlnirea de rugbi din 
campionatul categoriei A din
tre Știința Petroșani --- C.S.M.S, 
Iași-

0 La ora 16,30, pe același 
stadion, va avea Ioc meciul de 
fotbal de categoria A dintre 
Jiul Petroșani — Petrolul Plo
iești. In deschidere, la ora 15, 
meci de juniori.

0 Teatrul maghiar de stat 
din Satu Mare prezintă, la ora 
17 și la ora 20, comedia în 
trei acte a marelui scriitor B. 
Shaw „Nu se știe niciodată".

ANINOASA

0 Pe arena sportivă din lo
calitate, la ora 11, va începe 
meciul de fotbal dintre Mine
rul din localitate și Minerul 
Ghelar din cadrul primei etape 
a campionatului regional.

PETRILA

0 Meciul de rugbi de cate
goria B dintre Jiul Petroșani 

Atena, Alexandru Bălăci, vicepre
ședintele C.S.C.A., iar din partea 

■ greacă ministrul afacerilor externe 
al Greciei, I. Toumbas, adjunctul 
ministrului de externe, T. Rentis, 
ambasadorul Greciei la București, 
A. Argyropoulo.

Au fost prezenți, de asemenea, 
consilieri și experti ai ambelor de
legații.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de since
ritate.

înalte distincții
C. Mitsotakis, și ministrului aface
rilor externe, I. Toumbas.

„Ordinul Tudor Vladimirescu cl. 
I" a fost conferit vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri, G. Athana- 
siadis Novas, ministrului comerțu
lui, E. Kothris, ministrului comuni
cațiilor, I. Yamas, ministrului ma
rinei comerciale, I. Mavridoglu, mi
nistrului adjunct de externe, T. 
Rentis, ambasadorului Greciei la 
București; A. Argyropoulo. .

De asemenea, ordine ale Repu
blicii Socialiste România au fost 
conferite1 și altor reprezentanți ai 
vieții politice grecești.

Vizita la Akropole
Vineri după-amiază, .premierul 

român Ion Gheorghe Maurer si 
membrii delegației guvernamentale 
române au vizitat colina și muzeul 
Akropole. Coloana de mașini strfi-

IContinuare ir. pag. 4-a)

și I.M.P. va avea loc, incepînd
cu ora 9, pe arena sportivă din 
Petrila.

VULCAN

0 Intr-una din sălile clubu
lui din localitate, la ora 10, 
dimineață de basme pentru co
pii. Seara, de la ora 18, reu
niune tovărășească dedicată 
minerilor fruntași și evidențiați 
în producție.

LONEA

0 Popicarii de la Parîngul 
Lonea au invitat pentru ora 
9, la o întrecere amicală, pe 
popicarii de la Viscoza Lupeni.

0 Ora 10. La clubul din Lo
nea va avea loc o expunere 
despre opera poetului român 
Mihail Săulescu, de la a cărui 
moarte se împlinesc 50 de ani. 
Expunerea va fi urmată de fil
mele „Vîrste", „Omul, priete
nul nostru" și „Eroii de ia 
Păuliș" ce vor fi rulate în mod 
gratuit pentru fruntași și evi
dențiați în producție.



MMM â

Pared-1 wtaf apu- 
,Da ce credea el, 

mă bată 
aflăți că 

Vă arăt.

Fereastră deschisă prin frunzișul copacilor
......—d-.M.H-*

Salbe ite aur pMiid 
munții <m fie 
pmturi wțfiie vtefiî fț 
pășuni întinse, izvoare 
reci și pfreie repezi, la- 
ctitt efi «a Ra
murii și fiiihfib milita 
re, sini presărate ca niș
te rfidrșdrfififb fii 
noștri toteegiftdu=/B ffiri- 
reția. Td«t« desfăta i>- 
chiul turistului |M Vin. 
fn ajutor.

Am străbătut, intnu 
frumoasa ii ie vă/«, tei 
itiherăr ia ml de itamss 

avM 8a 
vltttii rtt‘ 
(Mîndra). 
nanumui 

ceva mt-a 
adevârăi :

fti PWr^, 
punct tettftinus 
ringul Mare 
Totul a test 
fneftittaw. îtar 
fermecat cu aaevarei : 
Căsuța din povești. Cirie 
a urcat niâcâr o cta’a M 
cabana I.C.F.

supra cabanei Rusu și 
sub cabafiă I.C.F. & Sa- 
suța pitbredstM, «fi fdf- 
iîta Ufiet dipițe uriișe 
fin, cute eteri cd tai se 
mai tertarnd. ArhHWetfi» 
nice ei șl splendide-I a» 
șezărfi au stimulat ima- 
gffidțiă cuiv- care ă dh- 
humlt-o „Căsuța atffi Sâ- 
Wiri. |l â|ti j-d t«8

0 PERU ii SAMBA
PAttiMJLUUI

tilfffiete. ii ffifeffM de bu
nă seamă. Privind-o la 
t&Hfâa Verii ai HSflteha 
6d dm ta cit^t ai« 
ea vu i^ciMnit 
ti pentru tal Htotoent 
imaginația te poarid ta 
tutafia bnsfnel&r cu Feți- 
FriibioBi șl Hirte tfbslh- 
zfihfi, fiii zffîei și 1W«- 
Mi cdteteta Olt ». 
■A'iei m-și tn repetate» 
nici o Babă-O/tWd »i 
nfei uit zflteta «tei <M- 
stffa dlti poveri iiu4 o 
cabană ea oricare alia.

Âfei funfitidiieăza tei 
mic emm de eWri- 
mentare a plantelor și 
ierbiirilot de iffnp și o 
«Hjrt HtaHtedtogică. Iar 
-jospoââful un băr
bat inait, uscdțiv, der in 
depithâtatea idilelor în 
tîtada fietoi 8« tfe ătil 
ee--l podrtflta Mtate. II 
chMtad Vhsiie vtedutv*- 
fcu șl ^oate li nubili ufi 
tah Si Inăițimiler. De «- 
preape 18 «ni trăiește 
îr> aerul osenat ai dtefi- 
tilor. Adhst ăer taie, să- 
ridtas iî»iște& padtei-

ANIVERSARI • ANIVERSĂRI
jbAW ÎMPLINIT îl ANI 36 gfftd 

sectorul Petr&Șăriî al l.Ii.ă. A di
strait și nu a mai terminat depen
dințele din prefabricate de p@ Stra
da M. Kogrlhiceănu. $ ăe», în 
undle dependințe se intră prin... 
tttețreriș.

hoeatarii 
bebiMt de 
estagerare) 
I.M.. Dar.,,
venit altul, a plecat și acela, toți 
au primus, fie-âu dat asigurări, și 
măsuri n-au luat. Au trecut, deci, 
11 toamne, 11 ierni, 11 primăveri și 
11 Veri de prbffiisiufit.

SfedețvM tav&ări «în eohWee- 
reă I.L.L.,

dlfi aceăstă stradă âu 
sute de ori țtiu-i nici o 

acest lucru sbfâtotaiui 
s-a mifh&ăt un șef, a

hlitaeă HfegadMi» pe cele pi
ftiei fiu & dât rfizUltate, pa r 
măi tortă și ffi&i âproăpe de ftutn 
a trecut la mâSurl repr^siVe: a in
terzis trecerea prin poartă a mași
nilor care aprovizionează unitatea 
firi &

G^âdmue d.e.6. Aiismteta și 
0AV.fe.F. fetf&taN putea să 
Muridtz» ădeVărăta fițiUză ă te&ttai

iar ii mențin nașul 
ofiias ți VtoKHMM. SS<* 
amabil și bun partener 
de.» discuție, Beși efam 
id iiha cunQșijnta,
nd-- întaridim tej^-
de. »fa aeeăă fm-
madsd țl alia», ătted ce 
MMM, fie «â teta M ddi 
0«șl «e ttăii d Met im 
ghițită de Întuneric, 
ne-am strlns, tot grupul, 
in jurul locului. Intre 
două pțtfsatet 
bineînțeles, heă Vasiie 
nS-tt povestit multe fta 
ttBipxăfi dih vie^a M 
llfiă tasd toii Sfâtafe șl 
affîfc ta mMMÎ 
pWWitto «i «MM 
dm,., b <ne fațH Lifta «ta 
eu m lie jlite frtri se. 
ftitr-udevdf rtu-i l«t îruir 
mina prima să intreăiă 
Ia Pcfti uh caSlpton tfas- 
ttate. t» nea vw!» « 
ftautte. 
nind : „. 
austriacul, să 
pe mine ? Ei, 
dti î-a mers. .. ___
taică Vfbti» tfipfeffitae, 
medMte H «tee te^wtî

a tMn 
poveri a fM-âctiCat mul
tă Vfttae schiul, alpinis
mul, nhismul. Și acum 
ffilf It&tîm «f ăteiftof 
M menfiflMt pe re» Va-
sile voinic la virsta sa. 
Sportul, aerul curat și 

munților. In ca- 
tfterefe Căsuței, frumos 
Iftfieftelife, dăinuie tot 
tineta lin miros plăcut 
«6 jtatate și ierburi de 
t»a«te-. ftfea Vasile ie cu
lege, le ptm hi HtaMt. 
ie recolteaiâ Hititata- 
Q noapte petrecută aici 
iți reînvie MWte 
mirosul de fin ; dasjjlm 
cosit, iar o di&tuție cu 
omul Se ia C’âsuțd e 
ae^l dreptul cuptivdHM. 
fntetaettina «tMWWl lfâl 
UMM etu Nteiie de po- 
vestta Cite peripeții ml 
tnHieac.

•edînd-o ta pe ® ud- 
bd a SlunțilVf Paridg, 
Ctistifrt tiin povești, tefi- 
rmi M fie vetted. ?! 
numai ea. Toate salbele 
munfitor n&țUl «te i 
muM 91 fAHIMtata 
noi trăim «W> 
efe. Ita ie 
si te pMtellli •

DuMiM GHI@NIA

DOUĂ SOLUȚII, DOUĂ

Dn grup de catfiptai

că he-afti 'săturat...

1. CIUR 
păfiri.teiir

*

ANI are lOt o dîrzaDE TREI
dispută între gestionarul magazi
nului alimentar nr. 24 din Pterila 
și: gestionarul unității de Ibgtâta și 
frUvte nr, 5. Disputa 8â pdeitS în 
jutel unei,,. porți. Se spune, cică, 
gestionarul de la Alimentare a Chel
tuit 500 lei pentru confecționarea 
acestei porti și că ar pretinde ca 
această sumă să fie suportată, juma- 
jtiftta șl de gesttenârul de lă unita
te® da legutae și friicte.

D#8t)l Ani s-ru tastat lucre* 
riid tie Bnpțăjmuife a stației G.F.&. 
Petroșani «t tjț$ te iei «fii zac lingă 
zid, în dreptul depozitului l.C.R.M. 
și ă iiufli te poriimfe R UD,I.t., gră- 
îftezi ge pimîrit și inaiuz mic-
AMliăM fâMtitm MriliHI.

OtF.iUai span* M {Mtatatal si 
taMMul trsfiulfi» să fta evacuate 
de nu știu care șantier căta s-a 
dMtailtat, iM secția d» gospodărie 
a stalaitM tot caute <tar
fiu găsește fMMe d« a «JftSlttrige 
ț» btateîtetefui iutffifWtaaie ftaprtj* 
«HiH» sa r«H*e M«a tfe a* M*- 
tins la timp cerUtfittrtMUiui.

Qt feai mH Mf?ț

Cetățenii din cartierul 
Sohbdol — itaroșeni și 
MoflȘbara — Vttlcan ca
re ta aprovizlMează cu 
petfM de la pfihctul de 
aprovizionară din Morî- 
șoara, au necazurile lor. 
De cîte ori nevoia îi mi
nă, înaridațl fid bidoane, 
damigene son sticle la 
punctul de aproviziona
re susamintit, trebuie 8» 
se Mai înarMăze și tăi 
cîte O doză bună dd 
răbdare.

Cînd trebuie să aștepți 
undeva, un dicton cou- 
sttentt spune i „RăMare 
și tutun". Aici însă fu
matul, care ar mai cal
ma nervii 
așteptare 
rilor, e 
vreți, se 
Șl totuși 
pierd răbdarea așteptind 
cîțe 1—2—3 ore ca să 
poată primi In vase li* 
chidul gălbui și inflama
bil. fl «Mă sZf tfilini- 
pla hteMl o dată tail de

excitați de 
ai cumpărăto- 
proscris. Ce 
vinde petrol! 

oamenii fși

ȘTIAȚI ■ AM

• Cfii mai vechi ora? dlft lume 
cuHoscut de arheologi este leifiho- 
nul din Iordania. Cu ajutorul Car- 
boșului radioactiv s-a dovedii că 
orașul există din milehilii Vil Le.n. 
Athtterogii au Stabilit că, pe vre
mea astea, leriliondi eta abju
rat de un zid ți lăcuit de aproxi
mativ 3 000 de oameni.

«I Cea mai Veche farmacie din | 
lume a fofet îtichisă anul acesla la 
Roma. Sa exista dta anul 10?0, a- 
dică de ăproaj țj sacale, și ta 
tot acest timp a funcționat fătă 
întrerupere.

r 
i
I
I

• €ea mai scăzută natalitate este 
aceea am fierhnul ^Meatal. In 
1963, rmfieău aici nwii il,i ftsa- 
năs»U le iw te tocitori, m 
celași &h, mteialltaltoi a teși ât 
17,â lă mie.

• <Eea m«i v«ca« capitală din 
lumea antică este Damascul (capi
tala Siriei). Orașul a fost continuu 
cepteia «ih tmietaut al iwh î,ah, 
pîhS ta hlMSlte,

I
I
i
i

• Cei mai lung diatfe hehu&it- 
ratete r^boate eunbBfiUte ta isteria 
este mteial de 100 de âhi, puttel 
între Ah§ite ți Frâața, & R ddtăl 
de tw ut tai, «ta lita pteă ta 
1451

• itea «toi mie» attwais «ta la
me mw m«m r mialui 8u lita» 
tino, e&apiut din n Matai, 1» 
isiante »i Si&teMWhi na Mit» 
anMltt.

• @et aai tota»tf«tal euwemuf 
în 6e jiriv«&te numărul
a trvut Ite la & iânuane ifâa ta 
prtViheiâ' chinasă te, etea au 
murit 830 000 de oameni.

Autobuse din aluminiu
M Wtomt «• dMMera n

wmMt „ik«Mnn w m 
«IfUI Ufi MAtMW <» t« MII, • eta 
Hit IliJNMlnMtati, M«MA» tateH«B« 
V» fi IMtal» vut fi «ta
Montani. Postai mmm m v« ta» 
M uh aliaj «» MwauMi «tn m 
pmeaat petim ta lipi? i siatefteS 
« tapHăWKWU. RUtWUi
«ta atastaiti w n t«*ltafi tatt ta 
caisul anului curent.

ANECDOTE
\ Ifilr-fih V«|»h rvstsutent:

M Otatfite, riritetul ista e teta fia a. telH n 
l MMtofi da 18 tentate șl hu ftat »*4 îitohî’..

» Nu V» iteiiwni. Mtateetri teatete. irtiini 
art * talltotete «a d» mtaute, *■

★
Vk Mțta> NM t« fifi»rt«eâtă devii totterite tău. 

N itettet di «toți atotetețll htei rfitear data e»s»to- 
1 eteiMtari twastte? stai jtetțlti Șlîul

A tobl ta ttae itafiHtefiatatei Frmitei.

»
berisRrt Shew tea mana ia 

ttala a atetasstrt toarte

dMl ori, 
«npl 
rttorti 
UH |i 
Ut ta 
(Mfirlere 
intitaplS 
matetnatit 
care dat» 
dup» P«» 

Ar fi dl 
ttu 
JB 
să se 
deva 
punctului de 
o „groapă de 
oamenii să-și 
ce pe ling» 
tutunul, sau 
sistematic și din timp a- 
provizionarea cu petrol 
a punctului, de către de
pozitul „Competrol" din 
Petroșato. CM Ma da-a 
«Mta setați» ** *» RH? 
Mei MM«M tte mM 

această

»H ¥11

taluili Mb' 
caWHHM «WFril f 

îficer-

alimentare 
Mat" «n 

poată adu- 
răbdare și 
să se Iacă

i Să «MMtefeflBtei » fteftață 
tolrfitatt he pe ospătar, 
aftteite $1 taste f

— Rugați-i să joace un pocher pîhă termin 
mana. *

vz Șeful către noul funcționar:
J~ V-a apus contabilul șef ce aveți de fătat 

după-amiază i '
— Da, domnule. Tribute ăl.-l scol «te ffidătă 

ce vă apropiați dvS,
★

Intre doi pietoni did Petroșani:
astăzi după-amiazâ pe stradă V

WmVa
efi I

- FiiBdcă au 
tefl date aid&ISft 
IttMi, să Iacă f

după-amiazâ pe stradă? 

atfigurul la AfiiAB'f

început elevii școlii de condu» 
sfHW. ftfllttte câte sînt și mulți 

Hbl velafi.»

Pe tot ffied mul
te aeroporturi se 
pot auzi, înainte 
de decolarea sau 
aterizarea avioanelor 
pete de păsări, redate «8 pUtRffike 
difuzoare. Aceste „semnale de alar- 

îhîtegislrata pe bandă tte faag- 
fietoteh, mdsțtarteaita de pe platele 
aMfiportumi păsările, eVUthdu-se 
Aeitlel amdefiteie care staf paltai 
pntatfte aaea a&fetea st nimeri tn 
turitaite hjaetwetor.

«taîteMitehse „tehiitajtiito aWtndle 
lor" sta dovedii titita petitlu «n in 
numeroase alte domenii de activi
tate

Insectele, peștii, păsările, maimu
țele au un limbaj destul de com
plex, care de multe ori nu poate 
fi eu ajutorul upittite-
ior, UMKfut» adMea ete 
prin ulttutotote Miu priit ififtwu- 
Mite, fb apitafe „mut ea ua ptote”. 
Dr tapt, eaista multi pwtt NMte 
„vtirbăteU”. taetta despre «unii 
ăteb M ptoiUur «I a Hpwn «mma» 
MtMiter sonore tatw M a mul m- 
pteat. 8-a siRbltit M paste 1000 «» 
spMli du pMU eumuMM prin hh* 
trate soHMte Inltestinetede pe we 
Utoul fiu te pefttețte, Mwt pampute 
«* Ptaili pfta iiftta lateral», tat uu» 
Mtote «Mțauite ■=- uu eJttMfM ute- 
ehti tntem, CuneMitei-M 
mulul prin peștii put oonmieu 
pwiaite mim unut aparate rae 
HM «iteft ta pte»» mu rt Mupte» 
Wire amMtete ve pradă toartee.

eh* rtiiWA-*8*wvvcuit 
liftbajul MtaMuter, ta spwiM ui 
ttelMlch Erne rtaitfeaMi iscălsrui 
tar ultritMie eu stai m m«r» 
tai huffiaî $» stabitetedl eu ann

dlpteMa ptoft ta okdaMa,

LIMBAJUL AHIMALELuR"
dar și să deosebească obiectele vi
zite, în sJMlVl pești! care le consti
tuie hritaa.

S-a observat că atotaateîe «in 
â«m$l HreCte, m Ih Zone
Saîfev taftetlte, și-au etawat 

te deosebite șl fiu se tateieg 
întotdeauna între ele. In schimb, tu 
vecinii tet, deși de specii diferite, 
se tateibf btae. AWtei, țipata! eo-

Pe urmele 
nataralișttlor

tofaem tMeemAt „•tMltenl pen- 
iru Mii teeuitefii ftaAutti,

HtMrite Mu steps |i puaHWi tn- 
Irudue i» irilurite șl elrkpitul lor și 
Huitul mătoaiMur fit» ftșglunile 
ttepwtivte, ai vator limba} uate des
tul tte bnfitt, NatufMiitM eu expe 
rlMta fMUMM fără tffM, după 
•«totalul tte Muma al ttetatuiui, 
Mte anume pasăre, animai sau 
om w «ptupte «e H&mefiiite lor.

iste lateriMMt ruptul t» tte Pn- 
«I, Muțite MIU pwlrU»il «in Franța 
nu se tatetef eu m «in America. 
Ita MBMl «• atemk Mte Urneș
te paniea pe un tem al @mmiiuî 
Altenlte, uu pteuMH Mti a reac
ție pe eMătelt tem.

NmtajM flemuiitet 
pun» grăitor deett 
«murite «e a«Mii 
rite ptifi erne tee uurie mi twte 
rfațdtMhte la aaAstote. ĂJERet lfflteaj

Mi tata mai 
fii SWteler. 

l&Văta sțu gesiju-

este destul de 
dezvoltat le insec
tele sociale, ca al
bine, furnici, ter- 

la finele animalemite, precum 
vertebrate.

Cele Mi primitive mijloace de 
comuftieate sîht cele chimice. Mi
croorganismele șl alte vietăți pri
mitive fac schimb de informații cu 
ajutorul substanțelor chimice. Mas
culii fluturilor de noapte descoperă 
fehretete după miros, chiar de lă o 
distanță de 8 km. ,^a<darurile" lor 
chimice pot recepționa o doză ®x- 
trem de mică de substanță mirosi
toare emisă de femelă.

Sînt foarte sensibili lă mirosuri și 
pMlii. hxpetttti&ntatorii au spălat a 
bucățică mică de piele proaspătă 
«fi pește, âpai au pUs cițiVa inili- 
Btetfi ctibî din această apă îhlt-sn 
StâVariu, CU d capacitate de 150 1. 
Ifttr‘0 clipă, peștișorii mărunți s^au 
Itttpteșiiât Șl au rămas n&mișciițl pe 
fufid. IfiformaUa chimică are o toar
te ntate Uhportahță îtt Viața puști- 
tar 
etc.

Cu 
letot 
lor, 
în locuri 
pot atrage peștii în plasele Ier, 
viticultorii pot feti viile de păsările 
dâ’Jfiătdate. Are o foarte filate ifh- 
puriafita «htemâtM ta^afătelur 
vans ăittags țtațarii, căpușele șî alte 
Insecte dăunătoare.

Cercetătorii în aceste domenii 
călită §ă descPpete legile de crâ- 
ftuhfeasre și fiiijteâitate tfe legatară 
dintre organismele vii pehttii ela- 
bnrâtae „metodelor bi01eg4ce'‘ prin 
eafe emul pcțHte, dirija ceffiporta- 
reă organismelor.

Vi

migralori, ca : țipați,

Silitorul mirosurilor.
Boitord 51 limbajului 
vîtiătorii pot atrăge 

dinainte alese,

sdifidni

săitina- 
gestuti- 
artimăle 
pescarii

v



m fața
(L/rStafe «lin pagi l-a)

tSnitatea respectivă din Petroșani 
aprovleitmeuM <ta preparate rteî 
toată rețeaua Î.A.fti. tte lâ îs- 
croni și pînă la Cimpe, Pe ttitttaS* 
trul I al anului, vSfeîtfieâ țffeWhi- 
telor livrate se ridică la 300 000 lei, 
fie trtiitaâlftii îl — SBOoâ i« tar 
iii lbita talie 170 «bb lei, Itacît în 
prereni su»a a depășii ua mtlibn 
1». intt-attew este p roaltwe tu 

/care colectivul condus de bucătarul 
^.Ilieșu IoaB S6 pâile ttlîndri.

i Preparatele de cara vorbim sini 
preparate rti ScbpUl ea să ftați «în 
ca gătii, tară să aștepți ora
mes«l 1 Dar asta , nd tftagdKidă că 
trebuie să le cbniu&i » bin 
pătate, cu tttafe că bufetele §iht 
îdzeslralc cu reșotiH «it aragaz, 
peste l»l pfeparâteie ți 88tV®K... 
Rtet, iBBt du^l «SitaUffil o 
porție de taelftîte tu găluște, cfaif- 
t^b marinate său alte âsgfttehea 
produse, îtt guri îți răfftWie gtăMfflea 
sleită.

N-am vrea să te înțeleagă că 
consumatorii ar dori piftii ©alde...

Mititei... mici
Seara, îh grldlSâ ife thăfă Jfofr" 

Ălti PelrhȘâM. beffitei de â pure
ce e seară râdoiifoflâfite, MMMfpși 
^lățeni teu loc ta m&se,

Si privesc... ftfiVâsd rbMă 
grădină șl iar privat... aa os- 

V pătar. Intr-uh Hrzlu, după Be ți 
1 se InngfeȘc afecfeQS ite fdâteă, tată 
' nAUl. RepBdfe îl trâgt & j^I^Sh.l 

și-I tlifl :
— Niște mititei.,.
— ...mititei! — Vine WtaH «spă

tarului.
— î>> o friptură.
— ...e friptură’ — sună confir

marea. ,
— Geva <|affiiitutl..
— ..garnitură 1 Vtare!,» și cu 

arest strigăt cdfeun iHiuror «spăta
rilor, dispare și acesta din rata de 
vizibilitate.

marea.

.W

PKOI.OC DE ÎMT lECEltEl
EVfefefei s» eHUrife UR pW*m 

eoMpetiltutai dweeMt ne tarat 
pentiu echipele de ratwi tel Va
iet aiului, rormsția âiui va «UTfeie 
fcawf in mnpeniH tel
de-al treilea mm din banpteitMui 
cgtegeiki A, Minerul Rmr ,i tin 

i eafetjdHă 6 va întiifii la 4ltau, in 
\eMttiii etapei a doua, echipa G-.M.K1. 
/

ț <

hui meafitaie. AWstnra tt «n adaug i 
taeepffid de mtiae șt parHciptesteln 
din cfuMptouetut rogmti w^i vt>r 
iun stanul tn âctestfl etespstițte «n 
de pasionant disputata tn anu lte 
cuți. -Mader ctahpetttii. Mree&i 
care aueatA mult mtom ta rotaui 
iubitorii» sportului! CU băWMăt hm 
tund.

Firește, atenția majorității specta
torilor este îndreptată spre partidă 
de categoria A, de la Pfetreșuni, ca
re va opune echipele Jiul și cam
pioana nuastra din ndițta pnăteden- 
ta, Petrolul pimesti. Jiul pnmtete 
favorita ta aceasta întrecere. Atei 
7«4Î obținut ta tata UtaSBVWWlur 
Cit Și scot-ul stHhs obținut » ®ta- 
iova li dau ăcost drept, tn c*fe două 
etane disputate pîaa aeum Jiul s-a 
«titrat țrai mult ta primul meet $1 
that putih tn cel demi doilea) ea o 
echipa tînără, CU multă ambiție, 
aflare îutt-o forms buna, impunin- 
du-se atenției generale. Petroliștii; 
în schimb, au luat un start destul 
de slabi au fost învinși de Politeh
nica Timișoara și *li tet&taăt la 
egalitate, pe teren prbptiu, tli 
C.S.M.S. Iași-. AeeaStă comportare 
sub posibilități ă j Udă terilor de la 
Petrolul desigur că a constituit un 
semnal de alarms pentru ebmpo- 
trențil șt conducătorii ethibw plo- 
tașteita «a ales el se află taaln 
tea rtieeiuillt dta ea-dful cdtttțH»!- 
tiei „Cupa erapienter europehi” m> 
câiitateana Ahyite, tiv«tțta<

Normai, in această tittețte, Pe 
ttdlul vă Ifteorea să dte o replică 
hetărît? liulișiiter, să se&ată ua fe- 
taltai eti măi biih, să dOVetiteStă 
Bă eel» ttauâ rezultate abținute pî- 
țtâ âeitai au test «clientab. ten
uri t-â. in eluda amtef rezultate 

4#ehiba Mielul rimîhă tata$ » ter- 
ceațte redutabilă, eapatita să ebBnă 

'nmuiăte de vmmm a* aea-

» „Am dat remante" — fii Zici, 
StiMtetrt, M... MtupU, Ijl agtWfe ti 
aștepți, și aștepți... Trec minutele, 
sferturtfe de of*, Dup*.., 45 dd tai- 
Mite» Iftfta ești „satul” de &șâ „fiâ- 
tare" tacă și ospătarul, friptura 
pare* ur fi eiMpta iâ taut, HM ar
mă de grătar pe ea, iar mititeii, 
doamne ce tattttei Inai sînt I...

...Grătarele : fripturi de porc, mi- 
Htti; feușchiutați, tested «c. au 
mire ctaitafe s**fe iii tdăte teSlâU- 
Witefe șl grâdMIle ifeasire de Vâră, 
fâta pătate, «drtmtatadi prezentat 
de TOi. fete sWc dosf frip
tură Șl mititei — Și ntei ele pre- 
dătite âsa eum trebuie. Astfel, ®ta- 
tas-afiiii au ște ea ificiiugferea «au- 
■gâluiUi fretalie ’i&ttata treptat, ea 
mititeii — de pildă — să fie pă- 
Inifiti ne efttehiră înainte ea să se 
Iacă a crtalb, altfel f-tittih cfrizl 
iiitantiu. tin utefti înhcmiai este 
curățirea vergelelor grătarului cil 
peria te sima, pentru a desfete ra- 
hiătitele te carne, tinge, etizt prin- 
sapeete, a»&i ungerea vUrgtietor eu 
stai de vrtft. Miaua! aga se va ptifea 
frige b ftfptiltă fiMnioasă, dare să 
alba dungile grtfttrtitaî ftifipărite pe 
Rk> Af «retail «MWnriată 
ti măritate... hiftilelubll!

Asemenea lucru nu se 
proape de late lâ 9F.A.P.L.; 
rățirea pfitei cu peria de 
scoto uMfe „tirătarele" se 
piiHL.

Iar dit privește îmbogățirea sor” 
tiranlttfei ti prezentarea lui comsu* 
mdtofîtar pentru a putea alege di» 
ritet Uteta dorită, este destul să 
aiătâfn ca. 
tal CWA
~>MM ~ IX*- IMB IT mcjonima 
wr

face a- 
nici cu- 

sjrrtiă, 
fac pe

de pildă, la restauram 
din Lupeni, în vitrină 
respectivă se păstrează 
seara... CIOCOLATA Șt

★

CHenții așteaptă de la gazdele did 
MMfeHtaffe {Mfeifcă » Măi Btlrtă rin* 
«iâM, primite Și deservire U hi» 
valul comerțului de ari !

M« H «i B WpMMiM i* «Uter 
«tarersati grea ae taitWuL

IMI tfe e» «AWiteHm sa partteu 
de duminică trebuie ȘHvltă td taul 
ta, cp foarte mWt« seriozitate de 

4 i <te itatr^torii șl
conducătorii asoeSeției JHH. E drept 
în prima etapă, Jiul a obținut un 
rezultat peste așteptări, iar la Gra- 
iova a obținut un s<%r strips, fiind 
ia un p»« de epatare, in aftsetubla

ĂVANGRONJGĂ 
FOTWRSSTKsĂ

Iftta, inat «leș îft partida eu slir- 
tettii crttlOVtaK, jucătorii boțttl au 
MMlfesfet Unele enrenfe măi ales 
la eapttowi idfthăcă și eatitați marai- 
VultiivA (iuftlnțțerba ta dSffiifflta 
treewtfi se datorește îtt bunfl parte 
KMBttVitatU Șl Un«R6rH cu cate țu- 
cătw-iî uuștrt «u intrat ța» teren)

s« sperăm insa ca jiuliștii vor 
ști să-și puftă m valoare dâhtățlle 
l6h că Vdr ilipta cil hulita abnega
ție pcnîiu a apăra culorile clubu
lui, el var obține un rezultat favo
rabil lot cate să demonstrez» că sco
nt! obținui eu btaSbvetiil nu sg da- C. COTOȘPAN

foto
N. NMfeuHă

Ca o
Locatarii bldculdl Dl 

tin Lupdbi Movădbsc 
Elagoste tață de teta 
IM card ldtiilesc, Ikia 
fteație trarare « •» 
râhjâreâ cu giisl â in- 
teriHriUtii, atitamne pli
nă de atenție Wța de 
colocatari.

.nl-am Răsit pe cîțiva 
dta teretati «scutind 
amănuntele organizării 
unei excursii prin idt- 
prejurimiie 
acest tifop 
pUfaeâu M 
itilmțta iie
ranjarea iibei „Amh 
Itabel^igăle eare si H» 
servilă la tarM Wife, 
tovarășul jțâkocrt Sta 
felon, preșeteiifete re- 
mitetului de locafert și

VIAȚA LUI PETRE
A FOST
SALVATA I

Ifi borti dlîntaețlL o piuate tb- 
iVnliaia se attattisv peste mel«a- 
gurile mmlre. Jiat <i-« Mărit te- 
irttui (Mrgîrtd la vale vijeiius. &>- 
Hcii WeSti-cRtti, ârini «■ se a- 
plecașcrd retre tarla apei cedihd 
forței stihiilor. Nimic h-avea să s« 
împotrivească vijeliei necruțătoarii.a

Cîțiva copii din Uricani se ju
cau pe marginea Jiului „fle-a plu
tașii", un joc desflil de Captitloă 
fi plin de primejdii. Deodată, unul 
din „plutași". Re nume CftIȘAN • 
PETRE în vîrstă de 9 ani, fiul mun 
Biterului Crițan Ipan din Uricani, 
se gindi că ar „prinde" mâi bine 
lâmneie dacă ar intra un pic în 
âpil: ar „dovedi" astfel celorlalți 
rtlpii mai Multa „îndataiuare" iu 
arest jdc. Și, așa a tăcUl. NTl&al

este și partida de la Si- 
Minerul Lupeni ți.C.S.M, 
obținut îh ptttna etâpă, 
întîlnit pe Clujeana-, e 

Acest

ttarepte vreunui accident, ci Supe» 
•rierității gîndirii tactice și tehiiice. 
Noi, și prin noi miile de suporteri 
pbtrdșăneni, le dorim siicces depliii' 
il ta&teattve cit tttal bune jUtălc- 
ritor echipei. NU niai jtațta lipsită 
de interes 
biu dintre 
Minerul a 
în care a 
VIBtarie cbmodă și la scot 
lucru ne îndreptățește să credent 
că și in această btâpâ lupenenii 
vor obține ur, rezultat cît mai ono
rabil, d?d Cufli așteaptă ÎWia&ârații 
lot suporteri.

După cute aia mai spus, miltm 
Ișl rer lua startul și echipele păr- 
Iteipante tn campionatul regional de 
Mbal. Vales JlliltiJ Uste reprezen
tata în ateastă competiție de 4 
etnipe: ținuta, părtașul, Miami 
Ahinoasa șl Minerul Vulcâii. Jh Ve
derea acestui start echipele flSâălrd 
s-au pregătit cu multa seriozitate. 
Rezultatele pe care le vor obține, 
ftiîină cit șl cele ce vor urma ne 
vte wnKrma, sperăhi, acest îaettl 

fteci dutftinfca să tie întîlhlffi tte 
stâdăoanr-, tal- șeaua să avta» o re
coltă bogată ifi rezultate sportive.

Frânte Ștefan, 
ful, JU fost m 
tați d* fcătre * 
fe multe* l«t tl iix M •MABABfeMMilM&lik vnv ■
Idr. Astfel, linul 8-â 8- 
fertt să se îngrijească 
de procurarea dMH 
taibljl de volei, un *b 
tul te se ocupe 'ta 
„pkttea muzicală" a 
prtftemului. Bineînțe
les, »-a găsit printre 
loettări și un ioto-ama- 
tof dâre s-a dedarat 
Sts “Krtsr b 

Vot petrec* llfepttl I* 
âxfettbia
N-k test uitat nici apa- 
râtUl cu
și ta cei mici s-au gîn- 
dit orgtaiuWril e* ti

preconizată.

tranZistori, ba

șl a belor Iteri 
retetttte.**fteîb. 0», ♦- 
cest Mec are și un colț 
M H6 Itadal a»»hajat 
MilteE lritrutM. Aid 
Te mtbat pNbfetnete 
îngrijirii, curățeniei și
1 TI* BmlvW W “ “ț W1 rl șa VW r

Wi ™ < W»t " K gel u v> 
tat 1M se țla emu! 
te citit al temisiei de 
temei. Mltfete re *»' 
șrtii, 3MHI «ri«i fetei 
reuniuni.

De la tetetaril aces
ta! bfee Ml aftat tă ti 
conviețuiesc în deplină 
MHauie, se respectă 0

v» vaiurlfe itwpuaMt* tren «Mbit pu-
IrlfllV ICtAuuUn Ba ac 1 VSlVywiClB'* 
re ia viitoarea aăiețiiaata a apei, 
crated re S« prefere, reterății mu 
a* joacă u-au dat nici un seuta de 
spaima, ceniinuiuUU-șl moi itefitete 
jurul. DîBdu-și seama de primejdie 
— deȘi destul de tîriklli 4»*tr* a 
început te strige, suiiritind djtitex. 
Norocul, date st pette itatal Ușa, 
l-a constituit apariția artUirteniiui 
CIULEA IOAN de Hi feeferiil I al 

- E M. Urlcahf, Neavirtd ice fad» în 
mea dimineață de duminirt, CHHea 
!-■ hotărit să teci a plimbare piuă 
ia Jiu. sbsiie tocmai la meatretul 
potrivii, atunci <s*d Petre de lupta 
ttepUUH«ra re stitiiite nestăvilite 
ale apei. Așa mm era țin papuci 
de casă) Ciulea n-a cîntărli prea 

' mult situația ci s-a avîntat în iu
reșul apei. Acum se altă Și ”i<ța 
lui ta primejdie. In scuR lltaj Fe- 
tre a fost salvat.

Fapta aftilivierului â feit raplă 
mi re revtale retee dta trate* te- 
iniiiei Crlșan. Viața Iul Peife a fesl 
salvată, in toamna aceatta ti va 
putea 11 itratgi ta șreall ta da 
sa a IlI-a. Intervenția artificierului 
Ctaiea va ffiHltte Rentrii tebleâttaa 
in memoria ibicuțulUi fătre, Bate 
i-o va răsplăti ptiu recunoștința și 
prețuirea pe care i-o datorează

Vâferiil COANdSAȘ

în Editura științific
a ap&rutî

A. GARSIAN;

bBCOfeAțîtt,». îhwiiLE bE 
o NO AH E Șt ALTS oiSTlNt^Tli ale 
RfiPVBLItil SOCIALISTE rOMANîa

_ Lucrarea preferit* regimul jutidic 
al decorațiilor și titlurilor de onoa
re — instituire, conferire, ierarhie, 
ritad tfe purtare, dreptar! etc. ™. 
precum și ăl altor disUReUl tatii» 
tnite în «epublica Socialistă Româ- 

M «Altă fedpfM, Nu 
3 dăft uft sfal M« «n 
â utor a venit it U®p 
d h partea 3E3M «fi 
altora. Așa Ut MMfe- 
pta; re tew Im hnm, 
familia Petrișor a avut 
UR ReEtZ. Colocatarii 
Hl tU chibzuit împre
ună ce e de făcut. „Să-l 
ajUItm", a fost liotărî- 
re* Unanimă. Și ajuto
rul a venit simplu, fi
rav; ca într-o familie 
fetit de ta HN Ur pu
te* M 
din < 
Ule : 
tie 
liste.

învăț* M îttatarii 
alte blocuri regu- 
scrise și nescrise 
conviețuirii socia-

M> MICA

PROQRAM 
»E RADIO

« septembrie
PftoâltAMbA î: (5,(10 BteLg- 

îlN Dfe șiiRî, b,iO Cdactn 
te diătilBtefe; Mo RAD16Jțjft- 
NAÎ. Sufeartil ptteăl. ButeUft 
t&Vteo-ruUer, 7,16 Cîntă Wfe- 
ră rfeptazdnfâlivă a Arfiiâtei, 

In excdtsie he tasdi«R* 
ffluasi ușoară; 7,45 Așa-l 
pe ta hdi; 8,40 fân RdHativ ifi.,. 
șâpfe ctatede, 839 PtegrâtaUl 
ofeltasteei de mutici HpiiltiA 
„Cioclrlta”, 0,29 PSlpurtah âili 
npefettife lui bffentTadi; 10,0© 
toim WfâȘÎEI; 10,30 Me
lodii fredonate d6 toata lutitem 
11,00 &fâl£TÎN &E ȘTIRI, 11,03 
âădib altas; 11,15 „De ta d»uh- 
te ia filare" — program feuti» 
cal pentru oamenii muncii â« 
fiați Ia odihnă; 12,00 0E T©A» 
TE PENTRU Tbfl,- 13,00 RA- 
btojURN’Ai.; 13,13 Reftena 
dregi; 10,39 Verletell hwil<tate; 
14.00 ita ftUcfefdtt Roxana Ma
tei,• 14,15 Program pentru ta* 
bitorii muzicii populare; 15,00 
„Mâi spune-mi că nu m-ai ui
tat" — muzică ușoară; 15,31 - 
Nti înregistrări de niuzică 
pȘPUlară; 15,46 Cîntă Anda Gă-' 
lugăreanu și Adriano Celenta- 
ntr re.Oo buletin de «riMi. 
iâ,90 §p®t ti ffidtieâ; lliis 
Ciatece de nuntă Vi jocuri 
PtiktaM*; IA90 MuZivă ușoară 
româîieăiBă; §0,00 RABlOJUR- 
NAE, Apttrt; 20,15 Mic concert 
tetataater 38,30 Ctata 
Mătftieu ti Dah Rp8l«rd) SO.te 
Ttelru HMltteatet „fâOAMNA 
i'f&VAaytA", emedie de âti- 
dereh de ia fiafca, 22,00 ftA- 
DIOJURNAL. Sport. atitilh 
IftteWolttte- 22,25 Otfhavdlul 
hotelor,- 2W BULETIN fâfc

Cf^KMlTOGRAFfi
« septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie!
Cîede două orfeline; Republica : 
Dragostea este interzisă,- EE- 
WikA: Oăâălbtie în jurul Ră- 
thtatului; iaSNEA — Miuerui: 
PMtteffifth tlVtteNl: ©UteWih 
că ta Ura ANfNOASAt KM- 
tttata, , itareaatul
CfttVÎDlA : KteMi sălbătici; PA- 
ROȘENIi muma vacanta, MJ- 
RENI ^Uittttei: Fiii Marii 
tfrsoaide. Muncitoresc : blncSla 
de barieră, BArrATENI: Pari- 
tal veăW, țMtCĂNh eiWBre 
în fortal de L.

TEL^VIZimE
3 septembrie

18,00 EmiOiune pentru copii 
»l tineretul »reîat,- ib.âtt Sate- 
pSbnatul european de diteUii» 

Budferatâ; 19,20 Tetejlrtite- 
tal de itefă;
etapedte; ad,30 Felted: Itapta 
x» Progresul țrapfftâ a Ita); 
81,15 ABîfeia este a auffi»8â- 
voastră, Je dota teeăkfe 6ite- 
âtanța,- aâ,90 Memoria pelteu» 
Ui; 22,13 tUntal ,i«fîhtat",' S3,Ol 
felejUbătaiil de AMțlte; 23,11 
Buietima mtttmretafte; 3130 
tafchidera gffiisiuhli.
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Vizita in Grecia
a tovarășului

PREZENȚE 
ROMANEȘTI

Proteste împotriva agresiunii 
americane în Vietnam

Ion Oiicorghc Haurcr
I Vizita la Akropole

(Urmare din pag. l-a)

bate centrul Atenei, trece prin fața 
marelui stadion olimpic și apoi ur
că serpentinele largi de piatră ce 
conduc spre cele mai impresionan
te .mărturii ale epocii de aur a ci
vilizației antice ateniene. Ajunși 
aScii oaspeții români trec pe „Ca
lea sacra" printre propileele co
linei, coloane de marmură albă de 
o grandoare și măreție deosebite.

1 pe aici, de pe Akropole, în fața 
ochilor se deschide splendida pa
noramă a Partenonului. Delegația 
rjxmână se oprește îndelung în fața 
acestui emoționant simbol al civi
lizației umane, care, străbătînd 25 
de- yfeacuri, a adus contemporanei
tății mesajul artei marelui Fidias. 
Din acest loc, folosit cîndva de e- 
roicul popor atenian drept fortă
reață pentru apărarea libertății sale 
împotriva invaziilor străine, capi
tula elenilor își dezvăluie dimen
siunile. Bulevardele largi străjuite 
de siluetele blocurilor moderne, 
noile cartiere de locuințe, anima
ția intensă a străzilor oferă ima
ginea unei mari capitale, 
cînd admirabila așezare a 
Greciei, premierul român 
festat interes față de felul
se dezvoltă actualmente orașul.

Remar- 
capitalei 
a mani- 
în care

La poalele colinei Akropole oas
peții români se opresc în fața mi
lenarului teatru „Herodos Attikus". 
Pe scena sa sînt prezentate și as
tăzi, după multe secole, cunoscu
tele tragedii ale lui Sofocle, Eschil 
și Euripide. Vorbind despre festi
valurile Atenei contemporane, gaz
dele amintesc de frumoasa impre
sie lăsată spectatorilor atenieni de 
recenta evoluție pe această scenă 
a artiștilor Teatrului de operă și 
balet din București.

Ghidul prezintă oaspeților români 
capodoperele Akropolei, erehteio- 
nul cu cariatidele, care împreună cu 
partenonul și propileele formează 
cel mai perfect ansamblu arhitec
tonic antic care s-a păstrat pînă în 
zilele noastre. Președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, se interesează îndeaproape 
de modul în care valorosul tezaur 
artistic atenian este 
măsurile care se iau 
servarea lui.

Membrii delegației 
tale române au vizitat , 
Akropole care adăpostește c^le mai 
valoroase creații ale marilor artiști 
din antichitate: statui, statuete, 
mozaicuri, obiecte de artă, adevă
rate mesaje ale civilizațiilor care 
au dus numele Atenei peste meri
diane.

- > •>*»*. » ;țt

PARIS 2. — Corespondentul 
Agerpres, Al, Gheorghiu, trans
mite : La Strasbourg s-a des
chis prima conferință demogra
fică europeană. La lucrări iau 
parte aproximativ 200 de dele
gați și observatori din 27 de 
țări europene intre care și la
șii Ferenbach, directorul Direc
ției Centrale de Statistică din 
țara noastră.

In cadrul primei ședințe, Al
fred Sauvy, proiesor la College 
de France, a făcut o scurtă ex
punere asupra situației demo
grafice actuale din Europa. 
Printre altele, el a relevat in
suficiența studiilor demografi
ce făcute pină acum in Europa.

Lucrările 
cheie la 6

Conferinței se în- 
septembrie.

★
2 (Agerpres). — 

informează agenția
ansamblul folcloric de 

Argeșul" din Pitești, 
in 
un 
A- 
că 
un

TIRANA 
După cum 
A.T.A., 
a'matori „. 
care întreprinde un turneu 
R. P. Albania, a prezentat 
spectacol tn orașul Korce. 
genția A-T.A. subliniază 
spectacolul s-a bucurat de 
viu succes.

■i

Dineu oferit
de președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste

Ion Gheorghe 
dineu în onoa- 
Consiliului de 
Stephanos Ste-

‘ ‘Vineri seara președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, 
Maurer, a oferit un 
rea ■ președi ntelu i 
Miniștri al Greciei, 
phanopoulos.
/Au. luat parte primul ministru S. 
Stephanopoulos, președintele Parla
mentului D. Papaspyru, ministrul de 
externe I. Toumbas, mareșalul Pa
latului Papathanasiadis, ministrul 
coordonării economice C. Mitsota- 
kis, ministrul comerțului E. Kothris, 
ministrul comunicațiilor 1. Yamas, 
Uiți membri ai guvernului, preșe
dintele Partidului progresist S. 
Markezinis, purtătorul de cuvînt

HANOI

HANOI 2 (Agerpres). — Intr-un 
protest al Misiunii de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
populare vietnameze, dat publicită
ții de agenția V.N.A., se arată că 
unități aeriene ale Statelor Unite 
și-au intensificat atacurile asupra 
unui grup de ambarcațiuni de pes
cuit care se aflau pe fluviul Vam 
Co Tay, provincia Bang An, la 35 
kilometri sud de Saigon. Potrivit 
unor informații preliminare, bom
bardamentele s-au soldat cu 60 de 
morți și răniți.

Misiunea de legătură protestează 
cu energie împotriva acestor acțiuni 
repetate ale trupelor Statelor Unite 
împotriva populației din Vietnamul 
de sud. In mesaj se subliniază, prin
tre altele, necesitatea respectării 
cp strictețe a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam.

cetarea imediată a războiului agre
siv dus de S.U.A. în Vietnam, pre
cum și retragerea trupelor 
cane de pe teritoriul acestei

PORTO RICO

BONN

păstrat, de 
pentru con-

guvernamen- 
apoi Muzeul

•
parlamentar al Parti- 

I. Iliu, ambasadorul
A. Argyro-

al grupului 
dului E.D.A., 
Greciei la București, 
poulo și alte personalități ale vieții 
politice grecești.

La dineu au luat parte, de ase
menea, persoanele oficiale române, 
care îl însoțesc pe 
mân și membrii ai 
mâne la Atena.

In timpul dineului
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Consiliului 
de Miniștri ai Republicii Socialiste 
România Ion Gheorghe Maurer și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Greciei Stephanos Stephanopou
los, au rostit toasturi.

premierul ro- 
ambasadei ro-

care s-a des-

SCRUTIN BRAZILIAN
' Alegerile de guverna
tori în 12 din cele 22 de 
state ale Braziliei care 
aii loc azi nu lasă nici 
un fel de dubii asupra 
victoriei candidaților gu
vernamentali. Și aceasta 
deoarece ultimul „act 
instituțional" al guver
nului Branco înlocuiește 
sufragiul universal prin 
alegeri indirecte, noii 
guvernatori urmînd să 

"’Se desemnați de 600 de' 
deputați în adunările le
gislative ale statelor 
respective și nu de cei 
circa 11 milioane de a- 
I^gători. Mai mult, de
putății „mandatari" nu 
reprezintă practic decît 
partidul majoritar guver- 

, namental Arena, întrucît 
oțjfiziția — este vorba 
de singurul partid de o- 
Roziție recunoscut ofi
cial „Mișcarea democra- 

. țică braziliană", celelal-

te partide politice brazi
liene fiind interzise încă 
din februarie 1965 — a 
hotărît să boicoteze a- 
legerile. Așadar, candi- 
dații la posturile de gu
vernatori „vor fi în rea-

ameri. 
țări..

SAN JOSE 2 (Agerpres). — In Por
to Rico se desfășoară Săptămîna de 
solidaritate cu poporul vietnamez. 
Cu acest prilej, în tară au loc mi
tinguri și demonstrații organizate în 
semn de protest împotriva războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam. Tot
odată, participantii la mitinguri ,și 
demonstrații 
folosirii 
tinerilor 
boi.

protestează împotriva 
de către Statele Unite , a 
portoricani în . acest răz-

PARIS

2 (Agerpres). —După ciira 
agenția Union Fraiicajse 

Se 
din Pa

Declarația 
președintelui Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz, a făcut joi, în 
fata a 1 500 de demnitari adunați 
în clădirea parlamentului, • o decla
rație despre unele probleme inter
naționale și interne. El a reafirmat 
poziția sa cunoscută, de adept al 
principiului neintervenției în tre
burile interne ale altor țări, și s-ă 
opus, totodată, creării unor forțe 
interamericane pentru pace, pro
puse, după cum se știe, de guver
nul american. In altă ordine de 
idei, președintele a anunțat că va 
prezenta parlamentului o lege prin 
care să se extindă apele teritoriale 
ale Mexicului de la 9 la 12 mile.

ARGENTINA

BONN 2 (Agerpres). — Nu
meroși muncitori feroviari din Ber
linul occidental au participat joi la 
un miting de protest împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în «Vietnam. Parti
cipantii la miting și-au exprimat so
lidaritatea cu lupta de eliberare a 
poporului vietnamez și au cerut în-

PARIS 
anunță 
D’ Informations, într-un număr 
pește 1C0 de întreprinderi 
ris au fost semnate petiții de pro
test împotriva războiului 
Statele Unite în Vietnam, 
semnatarii petițiilor se află 
torii de la tipografiile ziarelor pari
ziene „Figaro", „I? Aurore", “ 
ce Scir", „Combat", muncitorii 
funcționarii de Ja gările din 
precum și de la instituțiile 
care.

„Fi an
si 

Paris, 
ban-

De ce renunfa U Thant 
la reînnoirea mandatului sau

NEV/ YORK 2 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la hotărîrea anunțată de 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, de a nu mai ceTe reînnoi
rea mandatului său, corespondentul 
din New York al agenției France 
Presse transmite că în cercurile ob
servatorilor de la O.N.U. se consi
deră că ,,'el a luat această hotărîre 
pentru a protesta împotriva războ
iului ain Vietnam, și acest protest 
este îndreptat în întregime împotriva 
Statelo Unite".

Potrivit observatorilor, de mult 
timp secretarul general al O.N.U. 
_______________ •

Tensiunea din învăfămîntul superior 
se menține
BEENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Starea de tensiune din învățămîn- 

tui superior argentinian, provocată 
de fiotărîrea guvernului de a inter
veni în viața universitară, a fost 
din nou agravată miercuri seara, 
cînd orașele La Plata și Cordoba 
vechi cențre de învățămînt dan Ar
gentina, au fost teatrul unor mari 
demonstrații ale studenților. ta 
Cordoba, studenții universității, a

tale au fost nevoite’ în 
zilele care au precedat 
alegerile propriu-zise să 
polemizeze nu numai cu 
partidele de opoziție ci 
și cu elementele de ex
tremă dreaptă al Cătof 
principal 
este Carlos 
guvernator 
Guanăbara,

reprezentant 
Lacferda, fost 

al statului 
și Care âlă-

COMENT ARI U
litate desemnați și nu 
aleși", după expresia u- 
nui purtător de cuvînt 
al M.D.B. Poate că . toc
mai de aceea majorita
tea observatorilor vor
besc despre „victoria 
prezumtivă" a candidați-

■ lor guvernamentali.
Aceste alegeri rețin a- 

tenția mai mult datorită 
tensiunii existente în 
viața politică braziliană. 
In campania lor electo
rală forțele guvernamen- 

—' 

turi de militarii aflațl 
în prezent la putere a 
jucat un rol eiențiai în 
înlăturarea fostului pre
ședinte Joao Goulart. 
Acuzațiile, vehite mai a- 
les din; partea acestor e- 
lemente, la adresa poli
ticii guvernamentale ur
măresc o readucere pe 
firmamentul politic a lui 
Lacerda și totodată a- 
dopțer^a unor noi mă
suri antrdemocratece de 
către autorități.______________________

Opoziția cere cu insis
tență revocarea actelor 
instituționale și crearea 
condițiilor pentru o li
beră exercitare a drep
turilor cetățenești. Șan
sele ei sînt în prezent 
minime. Guvernul, dato
rită succesivelor „acte 
instituționale" se află pe 
punctul de a-și legaliza 
puterea 
dispune în toate dome
niile de activitate.

Dar chiar dacă asupra 
rezultatelor alegerilor de 
guvernatori care au loc 
azi în Brazilia nu există 
îndoieli, confruntarea 
dintre guvern și opozi
ție continuă, 
noii constituții prin care 
se promite 
după 1967 la sistemul a- 
legerilor directe, își pro
pune să atenueze încor
darea existentă și să dea 
guvernului răgazul ne
cesar pentru a-și conso
lida pozițiile.

absolută de a

Proiectil)

revenirea

I. PUȚINELU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii ar. 56 TeL -Interurban 322, automat 269,

■?

căror grevă a intrat în cea de-a 
11-a zi, au fost împiedicați de poli
ție să țină un miting într-una din 
piețele orașului. Poliția a intervenit 
folosind grenade cu gaze lacrimo
gene, pentru a împrăștia pe mani
festării. Aproximativ 20 de studenți 
au fost arestați. Pe de altă parte, 
greva foamei declarată cu 1.4 zile 
în urmă de către 72 de studenți de 
Ia facultățile din Cordoba, în semn 
de protest împotriva încălcării de 
către autorități a autonomiei uni
versitare, continuă. O adunare a 
studenților care trebuia să decidă 
asupra continuării sau întreruperii 
acestei greve cu grave urmări asu
pra sănătății celor 72 de greviști, a 
fost împiedicată de poliție să aibă 
loc.

.,Saint Luis Post 
despre cuvîntarea

NEW YORK 
ferindu-se la recenta 
președintelui Johnson 
la Idaho-Falls, ziarul 
Post Despeach" subliniază că afir
mațiile sale, potrivit cărora S.U.A. 
se pronunță pentru destinderea în
cordării internaționale, contravin 
politicii guvernului american. „în
seși Statele Unite, prin politica lor 
de escaladare a războiului în Viet
nam, sînt acelea care provoacă în
cordarea situației internaționale", 
scrie ziarul.

Ziarul subliniază că declarațiile

2 (Agerpres). — Re- 
cuvintare a 

pronunțată 
„Saint Luis

nu-și ascunde nemulțumirea pentru 
faptul că eforturile sale în vederea 
realizării unei soluții negociate 1 a 
conflictului vietnamez nu au avut 
succes și nu au reușit să influențeze 
„doctrina" profesată d,e Statele 
Unite pentru justificarea- interven
ției lor militare masive în Viet
nam și -a bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord. „Se spune, de 
asemenea — arată agenția — că 
U Thant s-a simțit pur și simplu in
sultat cînd, a doua zi după primul 
bombardament american asupra pe
riferiilor orașelor Hanoi și Haifong, 
reprezentantul Statelor Unitei .la 
O.N.U. a adresat președintelui Con
siliului de Securitate o scrisoare Jn 
care prezenta această nouă esca
ladare a războiului ca „un mijloc 
de a deschide calea păcii". Această 
scrisoare venea la cîteva ore de la 
declarația Secretarului general, care 
insista, o dată în plus, asupra ne
cesității încetării bombardamentelor 
asupra Vietnamului de nord".

GRAȚIERI IN IRAK
BAGDAD 2 (Agerpres). — Un 

tribunal irakian a grațiat recent 
alte cinci persoane, condamnate la 
moarte sub acuzația de a fi parti
cipat la acțiuni împotriva guvernu
lui în regiunile de nord ale țării, 
locuite de kurzi. Cazurile persoa
nelor implicate în acțiuni antista
tale sînt în prezent revizuite de in
stanțele judecătorești în virtutea 
acordului intervenit între guvern 
și liderii kurzi la 29 iunie.

Despeach“ 
lui Johnson

președintelui Johnson privind des
tinderea vor trebui să fie însoțite 
de acțiuni concrete pentru a fi. lua
te în 
nice 
torită 
scurt 
tarului de stat Dean Rusk, „care a 
dat clar să se înțeleagă că S.U.A. 
și-au atribuit rolul de jandarm'' in
ternațional". Ziarul propune preșe
dintelui Johnson „să modifice radi
cal politica cu privire la Vietnam, 
întrucît cea actuală determină '• 
înăsprire a relațiilor cu alte țări1*.

serios. Ele sînt și așa îndojel- 
scrie autorul articolului 'da- 
faptului că au fost făcute la 
timp după declarațiile seșre-
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