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ANGAJAMENTELE
OBLIGA I

Bilanțul de 7 luni, raportat cu prilejul zilei de-23 
August de către oamenii muncii din Valea Jiului, 
cuprinde rezultate concludente: planul producției 
marfă vîndute și încasate îndeplinit pe ansamblul o- 
rașUlui în proporție de 101,5 la sută (s-au dat în plus 
produse in valoare de» 16 milioane lei), sarcina de 
creștere a productivității muncii în proporție de 101,8 
la sută, 15,8 milioane de lei economii suplimentare 
la prețul de cost in industrie și 3,1 milioane de lei 
beneficii peste plan.

Realizările obținute arată o preocupare deosebită 
din partea colectivelor de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la E. M. Lupeni, E. M. Uricani, E. M. Pe- 
trila, E. M. Lenea, E. M. Dilja, I.E.C. Paroșeni, F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, din unitățile complexului C.F.R. 
Petroșani pentru îndeplinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. Alte colective ca, de exemplu, 
colectivele E. M. Aninoasa, E. M. Vulcan, de pe șan
tierele de construcții industriale și soclal-culturale, 
din organizațiile comerciale de vînzare cu amănuntul 
au rămîneri in urmă la îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere.

, Obiectivele stabilite pentru 1967, în cadrul acțiunii, 
de perfecționare pe baze științifice a organizării pro
ducției și a muncii, cer eforturi deosebite, în peri
oada care a mai rămas pînă la sfârșitul anului, pen
tru îndeplinirea lor integrală, pentru ridicarea Calita
tivă a întregii activități din fiecare unitate economică. 
Astfel, angajamentul anual la cărbune brut este de 
80 000 tone peste plan pe bazin și s-au extras numai 
27 00 tone, iar la energie electrică de 54,7 milioane 
kvvh - și s-au produs 19 milioane kWh. Sînt rămîneri 
în urmă Ia îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor 
la beneficii.

Fiecare colectiv are datoria de a analiza Stadiul în
deplinirii angajamentelor de întrecere și de a asigura 
aplicarea integrală și neîntirziafă a măsurilor și solu
țiilor pe baza cărora s-au stabilit noile angajamente !
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Duminidă
27 august 

1967,
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Vicepreședintele Consiliului' de Miniștri.al Republicii Socialiste România, Qheorghe Radulescu, a oferit sîmbătă la amiază, un dejun'în cinstea delegației guvernamentale~e- conomice a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru > ăl Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc diri Vietnam, vicepreședinte al -Consiliului 'de-. Miniștri al R. D. Vietnam.
•W

R. D. VietnamSîmbătă la amiază delegația guvernamentală economică a R. D. Vietnam, condusă de Le țThanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului.de Miniștri al R.D. Vietnam, a părăsit Capitala. (Agerpres)
Vizita în țara noastră
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a primului ministru
al Danemarcei, Otto Krag

- /

Ultimele rezultate ale întrecerii socialiste de la 
Preparația din Coroești după ce-s verificate, sînt 
înscrise pe' panoul cu indici aflat în incintă, simbo

lizând astfel succesele harhicilor preparatori 
e , • ■5
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Primul ministru și ministru al a- facerilor externe al Danemarcei, Jens Otto Krag, cu soția, și persoanele oficiale daneze care se află în vizită în țara noastră, au petrecut ziua de sîmbătă pe litoralul Mării Negre. Oaspeții au fost’ însoțiți de Vasile Gliga, adjunct-al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Ploeș- teanu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Copenhaga, funcționari superiori din M.A.E.In cursul după amiezii, primul ministru danez a făcut, o vizită la Sfatul popular al orașului Constanța. Premierul Jens Ottb Krag- s-a întreținut cordial cu președintele Comitetului executiv al Sfatului popular, Petre Nicolae, și alți reprezentanți ai organelor locale de statOaspeții au. făcut apoio vizita-la Edificiul cu mozaic si la Mdzeul ar-r heologîc din Constanța. ProfVasile Canarache, directorul muzeului; a. dat oaspeților' ample explicații. Oaspeții și-au exprimat admirația față de exponatele aflate-îrr-mueeu.§earâ, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța a oferit Un dineu în

onoarea primului ministru și ministru al afacerilor externe mareei Jens Otto Krag sale.Dineul s-a desfășurat mosferă cordială.
Meciurile

. 4

al Dane- și a soțieiîntr-o at-(Agerpres)
de duminică

lu sfârșit, după o pauză relativă, amatorii diferitelor discipline sportive din Valea noastră vor avea din nou posibilitatea de a verifica calitățile și succesele echipelor favorite.
* Pentru Început programul 

mai redus, de duminică, 27 au- 
gust, promite două meciuri Ca
re vor fi urmărite cu viu inte
res; astfel pe terenul petrHean 
la oră 10 se va. juca medul 
de rugbi de categoria B dintre 
echipele Jiul și Știința I.M.P.
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In stația de taximetre a o- 
rașului Petroșani un om cu 
părul presărat de fire argin
tii îți deschide cu politețe por
tiera mașinii cu nr. 1 HD 1102. 
Omul de la volan — comu- 

. nistui Krecso Iosif te va du
ce un<țe dorești și, la ne
voie, îți va fi și ghid pe lo
curile pe care el, în calitate 
de conducător auto, le par
curge de aproape patru de
cenii...

...Șoferul Krecso este vete
ranul conducătorilor auto de 
lă I.C.O. Petroșani. Prin felul 
său de a fi, sfătos cu cei mai 
tineri, exemplu de corectitu
dine și punctualitate în ser
viciu și meseriaș desăvîrșit, 
prieten și tovarăș de încrede
re, el constituie un model 
demn pentru toți cei 115 con
ducători auto ai I.C.O.

De la tov. Varga Iuliu, con
trolor de circulație la I.C.O., 
am aflat și alte lucruri lău
dabile despre șoferul Krecso 
Iosif.‘ Ca adevărat comunist el 
este animatorul întrecerii so
cialiste intre, tovarășii săi de 
muncă pentru rentabilizarea 
tâximetrelor. Răspunzînd cu 
solicitudine pasagerilor, îngri- 
jindu-și mașina cu atenție, 
străduindu-se totodată să rea
lizeze economie de benzină, 
șoferul Krecso s-a situat și 
luna trecută în fruntea între
cerii. Ca urmare, planul sec
ției de taximetre pe luna tre
cută a fost depășit cu 1 253 
km. La această depășire șofe
rul Krecso și-a adus primul 
aportul. Parcurgînd aproape 
cu 500 km peste prevederile
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MARTONOSSY FRANCISC șeful serviciului C.T.C. F.F.A. ,.Viscoza" Lupeni.. a , «*
(Continuare in pag. a. 3-a)

Un mic popas înainte 
de a intra in mină

pă reparații capitale și medii precum și la piesele ' de schimb.Ga urmare a aplicării măsurilor stabilite, calitatea producției este în creștere. Astfel, față de pianul de 66 Ia sută fire de calitate A pe anul 1967, în primele 7 luni ale a- nului s-a obținut o depășire de 0,7 la sută cu o. sporire simțitoare în luna iulie cînd dih totalul de fire produse 67,7 la sută a fost , cotată la calitatea A.Prin condițiile create și aplicarea celor mai eficiente măsuri' Scontăm, ca pînă la sfârșitul anului, să se obțină din totalul producției 68 la sută, și chiar peste acest procent, fire de mătase de calitatea A. O- biectivul propus poate fi realizat printr-o strînsă colaborare între a- cei de care depinde soarta producției și controlorii de calitate, prin 

creșterea exigenței si spiritului Iar de răspundere și prin descoperirea și punerea în valoare a tuturor rezervelor interne.înainte de a încheia articolul de față consider necesar să arăt, că dintr-o greșită înțelegere a rolului controlului tehnic de calitate,. unii, ce-i drept puțini la număr, cred că postul de corttrol de calitate e un privilegiu. Or, controlorii tehnici de calitate au dovedit că își justifică existența. Și nu numai atît. Ei veghează cu mult simț de răspundere asupra calității produselor si nu permit ieșirea pe poarta fabrâ

• Stadionul Minerul din 
Lupeni, mcepînd de la ora 11, 
va găzdui meciul de fotbal 
de categoria C dintre echipele 
Minerul Lupeni și Chimia Fă
găraș, 
două

: lipsite 
ar fi 
peni să se dovedească a fi o 
gazdă primitoare dar în ace
lași timp Și eficace in întîlni- 
rea cu făt ărășenii. Suporterii 
ei așteaptă mult de la... fa
vorită.

După cum se observă 
meciuri diferite și nu 
de atract irritate. Bine 

ca echipa Minerul Lu

«

1

ceea ce privește echi
pe care am avut oca- 
vedem Ia „lucru" pe

• In 
pa' Jiul, 
zia s-o 
stadionul din Lupeni în meciu
rile de verificare, duminică 
va juca în compania echipei 
bucureștene Progresul, la Hu
nedoara, contind pentru cam
pionatul categoriei A la fotbal. 
Pronostic deci 1. O victorie a 
Jiului este binevenită și ne
cesară. Confirmarea vom
primi astă-seară.

In lumina sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 și a Chemării lansate de consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică, ținută in luna iulie a.c. la F.F.A. „Viscoza" s-au luat măsuri de reorganizare a activității serviciului C.T.C și lărgirea atribuțiilor sale. In acest scop s-a verificat întregul flux tehnologic, s-au stabilit noi atribuții pentru organele C.T.C. și s-au studiat probleme privind recepționarea materiilor prime, organizarea sectorului metrologic, a controlului interfazic și ă recepției calitative la produsele finite precum și dotarea laboratoarelor serviciului C.'t.C. cu aparate de măsură și control.> In Urma unei analize s-au propus măsuri menite să aducă îmbunătățiri controlului tehnic de calitate. Printre acestea amintim :Delimitarea responsabilității membrilor comisiei de recepție calitativă si cantitativă la materiile prime și la materiale și stabilirea unui nou grafic cu punctele de control și îmbunătățirea frecvenței analizelor de laboratorCentru urmărirea din punct de vedere calitativ a fluxului tehnologic s-a extins controlul interfazic la instalația . chimică și filatură iar la controlul interfazic se a- daugă Si analizele de laborator care crează’posibilitatea verificării semifabricatelor din punct de vedere' calitativ. ‘ * 1In urma măsurilor luate s-au lărgit atribuțiile sectorului metrologic cu participarea sa activă la recepția instalațiilor și utilajelor du-

Consiliului.de


2 STEAGUL ROȘU

CULTURĂ — ARTĂ
S^chijă

Pe lingă oraș curge rîul cel liniștit. Abia ici-colo vreo bulboană iasă vederii cite un ochi pe oglinda rîului. Pe mâlul lui a venit Sabio să-și adune gîndurile. De fapt nu prea are ce-și aduna. Unul singur îl chinuie de azi-diminea- ță. Puștanii de pe strada Castanilor nu l-au băgat niciodată prea mult în seamă. Nici cînd era copil. Era fricos ca un iepure deși căuta să ascundă pe cît putea a- cest lucru. Acum are 17 ani dar tot nu reușește să intre în „grațiile" puștanilor. 11 disprețuiesc pentru firea lui și-l numesc Lașul. Prima dată i-au zis astfel la zece ani cînd l-au chemat să stea de pază la gard pînă cînd ei vor „dijmui" ionatanele lui baci Iri- mie. Cînd l-a văzut pe bătrîn că iesejUl să șuiere semnalul convenit. Era cel mai aproape de stăpînul livezii și ar fi fost cu siguranță prunul pe care l-ar fi scărmănat bătrînul dacă și-ar fi semnalat în vreun fel prezența. Și n-a șuierat. Urechile lui Sandu și ale

din casă n-a mai avut cura-

iui cui doi te în
s-au roșit atunci ca „Lașule, i-au aruncat râpei nuMisa fiert, în față, ți-a fost frică să prindă pe tine". L-a usturat suflet porecla care. avea să-iînlocuiască pînă și numele bizar pe care îl alesese pentru el părinții. Apoi nu l-a mai usturat. Porecla s-a lipit de el într-atît incit ajunsese să nu-1 mai deran

jeze. Azi-dimlneață i-au aruncat-o în față și, ciudat, a simțit din nou acea înțepătură în suflet, ca la zece ani. De data asta i-a arun- cat-o Andț-eea, singura fată de pe strada lor care se apropiase în- trucîtva de el cu prietenie. Aseară, cînd se întorcea de la cinema, la capătul străzii o acostase un individ, Nu putea să se descotorosească de el și-l lovise peste ochi. Contrariat, tipul îi prinsese cu o mină ambele mîini și se pregătea s-o lovească. Se smulsese din mîinile lui și fugise. Nu însă fără să observe cum o siluetă se strecura încet pe poarta lui Sabie. A ghicit că era el. Nu avusese curajul să intervină. Și azi-dimi-

Andreea poreclă să nu-1 
acum îl

de „bună diminea- îi aruncase în față care aproape ajun- 
mai intereseze, dar 

chinuia din nou. De încerca să scape peDeodată atenția îi

lașule, 
pericol", 
scufun- 

un cap.

INTERES CRESCINDDeschis abia de citva timp, Muzeul mineritului din Petroșani se bucură în fiecare zi de vizitatori. Mai bine de 9 000 de oameni s-au perindat pînă acum prin sălile lui, admirînd priceperea cu care organizatorii au știut să ofere prin intermediul argumentelor materiale o adevărată istorie a mineritului din Valea Jiului și, totodată prin documente colecționate cu price-

pere și migală, să prezinte adevărate pagini de istorie a luptelor muncitorești din Vale. Cartea de impresii a muzeului vorbește despre interesul pe care acesta îl prezintă pentru vizitatorul din Valea Jiului ca și pentru cel din Cluj, Lugoj, Salonta, Roșiori, Cavnic ori pentru turiști din Polonia, Cehoslovacia, Ungaria care au semnat în paginile ei.

neață, în loc 
ta",acea sese 
caregîndul acesta malul rîului.fu atrasă de două mînuțe care bateau apa în dezordine cam către mijlocul rîului. „Cineva se îneacă" — îl fulgeră pe Sabio gîndul. „Aruncă-te în apă și salvea- ză-1, ești doar un bun înotător, și acela e un copil“ — il îmboldea același gînd. „Aruncă-te pentru tine nu e nici un S-a aruncat, La a doua dare a simțit sub degeteL-a prins de păr și a ieșit cu el la suprafață. Mînuțele care bă- teau disperate apa s-au prins ca un clește de mina lui. Mai avea două trei bătăi de braț pînă să ajungă la locul unde riul devenea dintr-o dată foarte puțin adine, încă o bătaie de braț și ar fi a* juns. Dar nfște cîrcei i-au prins brusc ambele picioare, Cu un e- fort disperat II aruncă pe copil pe porțiunea unde rîul nu mai era adine. Riul îl tîrî însă din nou In larg pe Sabio și unul din ochiurile de apă îl prinse în vîrtejul său. Cîrceii din picioare i se urcară la inimă. 11 fără noimă.• era băiețel mai chinui

Departe,pe malul rîului re. Apa a băiat. Uh ani se strecoară printresă-l vadă pe cel adus de apă Ia mal. Apoi după ce-1 vede : „E Lașul. De ce s-o fi sinucis și de a avut curajul s-o facă ?“.Rîul cel liniștit spălapuștanului. Numai el și Sabio știu ■adevărul

In ultima vreme, presa japoneză 
acordă spații tot mai mari popularizării actorului Yudzo Kayama 
— o nouă stea a ecranului japonez, 
care a apărut în filmele „Barbă roșie" și „Geniul judo". Yudzo 
Kayama este descendent dintr-o familie de actori. Tatăl său este cunoscutul actor de cinematograf din perioada antebelică, Ken Ueha- ra, iar mama sa continuă și acum 
să filmeze. Timp de cîțiva ani, Kayama s-a studioului pînă cînd rui Akira ze roiul

nezi. El este cunoscut și ca interpret al propriilor sale compoziții. Din păcate însă, după filmul „Barbă roșie", Kayama nu a obținut roluri în filme bune și a fost nevoit să apară într-o serie de filme muzicale în care este folosit numai talentul său de cîntăreț.
★Regizorul francez Pierre Shoen- doerffer se pregătește în prezent în vederea unei turnări de amploare, avînd ca subiect primul război mondial. Scenariul va fi scris în colaborare cu Jean-Franqois Cha- vel.Rolul principal al soldatului, martor al evenimentelor, va fi încredințat lui Jean-Paul Belmondo.

aflat pe Ultimul plan al cinematografic „Toho", a fost invitat de regizo- Kurosawâ să interprete- doctorului Yasumoto în filmul „Barbă roșie". După succesul răsunător al acestui film, Kayama a făcut o devenind idolul
mai chinui un gînd, „Aș vrea să știu dacă sau fetiță". Apoi, nti-1 nici un gînd.la marginea orașului, earuncatpuștan

picioarele
CIOCLEIIon

fierbere la de ma- mal un 14—19 oameni
cum

PE ECRANELE DIN PETROȘANI

La clubul sindi
catelor din Lu
pani micii dese
natori exersează

frumoasă carieră, spectatorilor japo-
Circul Central 
în Valea JiuluiIn luna iunie o trupă a Circului Central din Sofia a prezentat mai multe spectacole în localitățile Văii Jiului, iubitorii spectacolelor

Dragi ni-s cîntecele noastre"Orchestra de muzică populară „Doina Banatului" din : Caransebeș a întreprins un turneu oficial prin Valea Jiului cu spectacolul muzi- cal-coregrafic „Dragi ni-s cîntecele noastre". La Petroșani, solii cîn- tecului și jocului popular bănățean au evoluat în. sala Casei de cultură, fiind apreciați. pentru modul de interpretare și ținuta lor

Atît melodiile populare cît și cele ardelenești și au găsit ecou în inimile gustate.

din

Reîntoarcerea pe pamîntProducție a studiourilor poloneze, „Reîntoarcerea pe pămînț" este un film psihologic, de actualitate.După terminarea războiului, în Varșovia în reconstrucție, doctorul Ștefan își reîntîlnește soția, pe care o credea moartă. Cu cîțiva ani in urmă, cei doi soți evadează din coloana care îi ducea spre un lagăr de concentrare. Libertatea pe care o obțin este însă iluzorie. Aflați în Germania și nemaiavînd nici o scăpare, se hotărăsc să se sinucidă. 
Wanda se aruncă prima în apele barajului. Țipătul ei îl paralizează pe Ștefan pentru b clipă, iar feroviarul polonez care tocmai trecea pe pod îl împiedică să se arunce. Aceste momente revin adesea în amintirea doctorului, pînă la obsesie, creindu-i o lume a sa care îl izolează de cei din jur. Reîntîlnirea . neașteptată a celor doi soți este amară, dureroasă. Wanda nu va putea înțelege niciodată, iar Ștefan nu se va putea justifica. Dincolo de moarte, într-o Iunie a tăcerii, în care vorbele sînt de prisos, bucuria faptului că trlieBc se unește cu tristețea de a nu fi murit cînd trebuia. Este un paradox al iubirii adevărate. Pentru a-și putea păstra dragostea, cei doi soți trebuie: să trăiască cu amintirea ei, cu ima
ginea a ceea ce ar fi trebuit să se 
intîmple. Plecarea Wandeldin nou, în necunoscut, înseamnă moartea, 
a doua sinucidere a dragostei.

Ftemul ratazft între 27—M au-

gust. Paralel cu acest film, pe e- cranele cinematografului „7 Noiembrie" rulează producția engleză „Ciinele din Baskerville", care mai rulat pe ecranele noastre. a

Lâ cinematograful „Republica" rulează din 29 august producția sovietică în două serii „Pe gheața subțire".

Acțiunea se petrece timpulrăzboiului, intr-un orășel sovietic ocupat de fasciști. Ocupanții inițiază viitoarele bande de diversioniști recrutați din rîndurile trădătorilor de patrie sau ale infractorilor de drept comun. Cekiștii decid să pătrundă. cu ajutorul ilegaliștilor, în această localitate pentru a paraliza acțiunile dușmanului. Pregătindu-se pentru o eventuală contralovitură, fasciștii îl strecoară în rîndurile ilegaliștilor pe comandantul S.S., Dunkel, care se dă drept cekist. Demascarea acestuia constituie o- biectivul unui grup de cekiști alcătuit din tinerii Ghennadi, Andrei și Dmitri.

artistică, bănățene oltenești spectatorilor, fiind multPe rînd, cunoscuții interpreți de muzică populară Feliciân Fârcașiu, Ana Pacatiuș, Achim Nica, Dumitru Chepețeanu, ca și ceilalți soli ai artei bănățene: Ion Perescu, Ion Bălan, Vasile Petrică, Ion Jur- cuț, Colojoară Valeria, Sonia Vlai- covici și Stanciu Tiță au delectat cu vocea lor și la instrumente publicul spectator.. La reușita spectacolului și-au adus contribuția și dansatorii care au executat frumoasele jocuri populare ca și orchestra a cărei conducere muzicală a aparținut lui Nicolae Perescu, Puiu loan și Laci Perescu.
loan CH1RAȘ muncitor tipograf

„VARA OLTENILOR"In Editura Tineretului a apărut ediția a Il-a a volumului I al romanului „Vara oltenilor" de Dumitru Radu Popescu.

țara în pe țara

de acest gen își amintesc desigur cu» plăcere despre ..Cavalcada curajului" artiștilor bulgari, despre arta, măiestria și fantezia lor în e- xeCutarea nuțnerelor din program, despre reușitele numere de dresură de cal, cîini și porumbei.De cîteva zile o altă trupă de circ străină ne vizitează Valea. Este vorba de un colectiv al Circului Național din Praga. unul dintre cele mai mari circuri din Europa Artiștii circului cehoslovac se află de mai multe zile în noastră si prezintă spectacole cadrul schimburilor culturale care România le întreține cuvecină și prietenă. Ih zilele din urmă trupa cehoslovacă a prezentat spectacole în mai multe localități din regiunea Hunedoara, spectacole care s-au bucurat de aprecierea unanimă a publicului. Și la Lu- peni și Vulcan circul cehoslovac a înregistrat un frumos succes de public.In Petroșani, sub cupola instalată în incinta stadionului „Jiul", unde și-a avut scurtul „domiciliu" și circul bulgar — artiștii cehoslovaci întreaga cavalcadă a circului vor evolua în zilele de 29. 30 și 31 august. Spectacolul cuprinde dresuri de elefanți, cai și ponei, meciuri de box între urși, urși pe biciclete și pe motociclete, numere originale de acrobații pe sîrmă, la trapez și la basculă, excentrici muzicali, clovni.

a

t

Secvaață din tUasai „Pe gheața subțire"

„CIOCOII VECHI ȘI NOI"Romanul lui Nicolae Filimon a apărut într-o nouă ediție în colecția „Biblioteca pentiu toți".
„VARA LUMINOASA"Scriitorul Fănuș Neagu este prezent în librării cu nuvela „Vară luminoasă", apărută în Editura pen
tru literatură.
„LEGENDE ISTORICE"In colecția Biblioteca lui a apărut, de asemenea, louă ediție, volumul „Legendeirice" de Dimitrie Bolintineanu.

școlaru- într-o is-
★

Toate aceste cărți se găsesc 
vînzare la librăriile din Valea Jiu
lui.

de

MĂRGĂRITARE
Citind istoria, trecutul țării, 
simt cum trăiesc eroii ei in mine; 
cum sufletu-i cuprinde și ii ține 
să-mi populeze orele visării.

Și-ntimpin diminețile senine 
cu visul meu, urcat pe culmea zării, 
cu Împlinirea roadelor citării 
pășesc in primăvara care vine.

Și ochii mei privesc in depărtare, 
spre orizonturi noi, spre largul mării, 
unde-mi înalț catargele spre soare

s-ascult din valuri cintecul chemării 
precum Ulise; și-n mărgăritare 
transform trecutul să nu-1 dau uitării.

MARIA DINCĂ
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IM O Controlului de calitate} 
exigența sporită

ISLAMABAD —
noua capitală 
a Pakistanului

Hotărîrea de a se construi 
o nouă capitală a Pakistanu
lui a fost adoptată in iunie 
I960, iar în octombrie 1963, 
primul tren special aducea un 
grup de colaboratori ai minis
terelor centrale cu familiile 
lor în noul oraș.

Islamabadul se întinde la 
poalele munților, nu departe 
de orașul Rawalpindi, cuprin- 
zînd orașul Taxil și mica lo
calitate de munte Mari. Pen
tru construirea capitalei a fost 
rezervat un teritoriu de 250 
mile pătrate. Orașul, bine am
plasat, este împărțit în cîteva 
sectoare 
locuințe, 
destinat 
plomatici este amplasat sepa
rat.

In sectorul administrativ se 
află palatul prezidențial, clă
direa parlamentului, tribuna
lul suprem și clădirile guver
nului.

— administrativ, de 
comercial. Cartierul 
reprezentanților di-

Sectorul de locuințe (rezi
dențial), împărțit in micro- 
raioane, fiecare compus din 
600—700 de locuințe, are cite 
o școală proprie, policlinică, 
moschee și o piață nu prea 
mare. încă în anul 1965 Isla
mabadul număra aproximativ 
30 000 de locuitori permanenți 
plus 13 000 de constructori.

La sud și sud-est de Isla
mabad se află o vale întinsă, 
unde se prevede amenajarea 
parcului național. Aici se vor 
construi Institutul de cerce
tări nucleare, universitatea, un 
orășel sportiv cu un sector o- 
limpic etc.

La construirea cartierelor de 
locuințe s-a ținut seama de 

.pondițiile locale. Pereții case
lor au fost construiți din ma
teriale ușoare pe carcasă de 
sîrmă; ei permit pătrunderea 
aerului și absorb o cantitate 
mai mică de căldură. S-a ți
nut, 'de asemena, seama de o- 
biceiurile și tradițiile popu
lației; partea din față a locu
inței este rezervată bărbați
lor și oaspeților, iar partea 
din spate femeilor și copiilor.

Din lumea științei și tehnicii

ANUL MAGIC 2000
Intr-o cuvîntare rostită recent la 

Clubul național-democratic al fe
meilor din Washington, președin
tele Comisiei pentru energia ato
mică a S.U.A., dr, Gleen T. Seaborg, 
și-a expus părerile în legătură cu 
progresul tehnico-științific ce va fi 
înfăptuit pe planeta noastră la 
sfîrșitul acestui veac.

Peste 33 de ani, în anul 2 000, 
gospodina își va putea orîndui ziua 
cam în felul următor : cu ajutorul 
videofonului, montat într-o insta
lație specială electronică de cal
culat, ea va putea afla ce s-a pus 
în vinzare în magazinele alimen
tare și va face comanda : apăsînd 
pe alt buton al aceleiași instalații 
va lua cunoștință de programul 
spectacolelor și concertelor, plani- 
ficîndu-și astfel cea de-a doua ju- 
fătate a zilei și seara...

Dar perspectivele înfățișate de 
dr. Seaborg nu s-au referit numai 
la sfera casnică. Temperatura aeru
lui va putea fi dirijată în funcție 
de necesitățile regiunii respective 
și anotimpului respectiv, iar oame
nii vor învăța să schimbe clima 
pe plan mondial, astfel încît regiu
nile mlăștinoase și de junglă să de
vină locuibile, iar pustiurile să se 
transforme în grădini înfloritoare.

Cunoștințele despre structura 
moleculară a organismului uman, 
structura celulelor se vor extinde

COLECȚIONARULCLUJ. — Botanistul Gheorghe Silaghi din Cluj posedă o colecție unică în țară, alcătuită din aproximativ 800 de specii de ciuperci. Pasionatul colecționar a străbătut, în căutarea ciupercilor, sute de kilometri prin pădurile munților Apuseni, Rodneî, Retezat etc. In drumețiile sale a descoperit 162 specii și 6 varietăți noi de ciuperci,
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Drumețind prin munții Retezatului lacurile glaciale invită ex
cursioniștii să le admire și să poposească pe țărmurile lor.

Foto: Dr. E. DIACONESCU

intr-atît, incit se va putea dirija 
ereditatea și înfăptui diferențierea 
celulelor, ceea ce va permite renaș
terea țesuturilor uzate ale organis
mului uman. Inima artificială va 
putea funcționa, alimentîndu-Se cu 
energia produsă de izotopii radio
activi. In anul 2 000 se vor elabora 
metode chimice și biologice foarte 
eficiente de vindecare a canceru
lui.

Intr-o altă cuvîntare rostită în 
fața unui grup de scriitori care a- 
bordează genul fantastic, dr. Sea
borg a declarat că, întrucît popu
lația globului va ajunge în anul 
2 000 la 6 miliarde, va trebui să se 
producă un fel de revoluție In ali
mentația omului, care se va baza 
în bună măsură pe produse extra
se de pe fundul oceanelor. Vor a- 
pare noi produse alimentare natu
rale și sintetice.

Industria anului 2 000 se va „ali
menta" cu magneziu, nichel, co
balt, fier, molibden, petrol și alte 
minereuri utile, care se vor extrage 
de pe fundul mărilor. Navele-do- 
curi gigantice, care se vor deplasa 
deasupra exploatărilor submarine, 
vor implanta in împărăția lui Nep- 
tun utilaj și mașini miniere spe
ciale.

Succesele realizate în tehnica 
submarină vor permite acvanaților 
să stea sub apă timp de o lună la

DE CIUPERCInecunoscute pină acum în flora României. O mare parte din ciupercile aflate în colecție sînt apreciate ca rare pentru flora mitologică a Europei. De menționat că aproape 50 de specii provin dln- tr-o mică pădure de foioase, de circa 400 metri pătrați de pe Valea Vinului. (Agerpres)

o adîncime de 3 000 m, iar oamenii 
amfibie vor putea să exploateze 
masivii submarini la o adîncime 
de aproximativ 110 m fără baloane 
cu oxigen.

Metodele perfecționate de diri
jare a reacțiilor nucleare a spus 
dr. Gleen Seaborg, vor permite ca 
peste 50 de ani să se producă ener
gie electrică extrem de ieftină. Da
torită cantității enorme de energie 
electrică și altor energii, va deveni 
posibilă desalinizarea apei marine 
cu prețuri reduse.

Se va construi o centrală atomi
că uriașă, care va avea probabil o 
putere de mai multe milioane kilo
wați, iar în jurul acestui izvor ne
secat de energie se va înălța un 
complex întreg de fabrici și uzine 
care vor face schimb de materii 
prime și vor colabora în procesul 
de producție. Oamenii de știință 
vor crea o serie de noi polimeri, 
metale și aliaje rezistente la căldu
ră. Unele din întreprinderile aces
tui complex vor produce combus
tibilul nuclear care va putea pune 
in funcțiune numeroase mecanis
me, începînd de la reactori în Cos
mos și terminînd cu inima artifi
cială a omului. Un asemenea com
plex industrial gigăntic va funcțio
na în condiții relativ „curate". Cmi- 
veierele subterane, conductele și 
căile de comunicații perfecționate 
vor trebui să înlocuiască rețeaua 
densă a șoselelor terestre existente 
și a magistralelor feroviare. Coșu
rile uzinelor nu vor mai întuneca 
orizontul, iar aerul nu va mai fi 
poluat.

(Urmare din pag. 1)cii a nici unui produs care ar aduce după sine reclamați! din partea beneficiarilor. Pe lingă aceasta ei au sarcina să militeze, de la posturile de control, ca fiecare operator chimist, filator sau muncitoare din suhaecțlile de finisaj textil să devină propriii lor controlori de calitate, și asta în timpul procesului
Exemplul omului

lUrmare din pag. 1)

planultli, acest șofer a contri
buit la rentabilizarea secției 
de taximetre. Exemplul lui 
l-au urmat și tovarășii săi 
de muncă Petre Stan, Cara- 
man Mitică și toți ceilalți.

Comunistul Krecso este bu
nic. în timpul său liber se o- 
cupă cu tandrețe de , nepot. 
In inima nepotului său, elev 
în clasa a Ii-a, bunicul Krecso

„Cupa regională" la haltereSala sportului din Lupeni a găzduit etapa de zonă a „Cupei regiunilor" la haltere. Și-au măsurat forțele cei mai buni halterofili din regiunile Banat, Brașov, Oltenia și HunedoaraCa și în edițiile precedente, lupta pentru primele locuri s-a dat între reprezentanții regiunilor Banat și Brașov, Pină la urmă au cîștigăt sportivii din Banat.Cît privește comportarea reprezentativei regiunii Hunedoara, formată din sportivii asociației Minerul 1 upeni (cu excepția lui O-

27 august
10.30 Emisiune pentru capii și tineretul școlar. Ecranul cu 

păpuși: „Voinicii din Deltă” de Lizica MușatesCu.
11,00 Emisiune pentru sate.
12.30 închiderea emisiunii de dimineață. J
16.30 Muzică ușoară Fotbal: Dinapțo București — Univer

sitatea Craiova. . '■19,15 Telejurnalul de seară.
19.30 Dialog la distanță. Participă regiunile Maramureș și 

Mureș Autonomă Maghiară. Transmisiune de la Ora
dea și Cluj.

22.30 O seară la Prince-Hotel din Tokio. Program dq va
rietăți cu Ansamblul Peanuts.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,20 Telesport.
23.30 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
28 augustPROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,05 ■ Program muzical de dimineață; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI,- 6,00 Sport. 6,30 BULETIN DE ȘTIRI. 7,00 RADIOJURNAL. Buletin meteo- rutier,- 7,45 Sumarul ziarului „Scîn- teia"; 8,00 Tot înainte; 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 La microfon, melodia preferată; 9,00 :BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, melodia preierată; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronica economică; 11,18 Muzică, ușoară; 12,00 Melodii de Viorel Doboș; 12,15 BIBLIOTECI ȘI BIBLIOTECARI; 12,30 Medalion Maria Lătărețu; 13,00 RADIOJURNAL. Buletin meteo-rutier; 13,13 Succese ale muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 14,00 Concert de estradă,- 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 15,05 Afiș radiofonic; 15,20 Recital de operă; 15,50 Zi-i din fluier, fluieraș; 18,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic,- 18,15 Gintă Victor Bunea și Jacqueline Francois,- 16,35 Din comoara folclorului nostru. Un reprezentant al cîntecului și jocului bănățean ; taragotistul Ion Murgu. Prezintă Florin Georgescu; 16,55 Muzică ușoară,- 17,10 ANTENA TINERETULUI; 17,30 Lucrări corale,- 17,45 Ln de taago,- 18,00 BU

tehnologic prin care trece firul de mătase. Dar sporirea exigenței controlului tehnic al calității trebuie să meargă mină In mîhă cu cel al producătorilor firelor de mătase. Numai astfel scopul de a obține și livra fire de bună calitate va avea un fundament solid pe care se poate sconta în ’creșterea continuă a calității produselor fabricii.
de la volan

caută să sădească dragostea 
pentru învățătură, pentru tot 
ce-i frumos și nobil, îi dez
voltă simțiți dreptății, al cin
stei și al dragostei. Cu aceeași 
răbdare se ocupă și de tinerii 
săi tovarăși de muncă care 
doresc să intre în rîndurile 
partidului.

Intr-un cuvînt, comunistul 
Krecso Iosif este un exemplu 
demn de urmat de tați Cei 
din preajmă sa.

prean Ioan de la Unirea Alba) ea a fost sub așteptări.Iată și ordinea locurilor pe regiuni : 1. Banat, 1 975 kg ; II. Brasov. 1 848 kg. ; III. Hunedoara, 1 507,50 kg. ; IV. Oltenia, 1447,50 kg. Dintre concurenți s-au evidențiat Schmidt Ioan, Oprean Liviu (reg. Banat), Popovici Gheorghe (reg. Brașov), Mîrșu Ilie (reg. Oltenia), Văgăun Andronic. Moldovan Aritel. Marian Vasile (reg. Hunedoara)
B. STAICU corespondent

LETIN DE ȘTIRI; 18,05 ORIZONT ȘTIINȚIFIC; 18,20 Muzică ușoară;18.40 INCURSIUNE IN COTIDIAN; 19,00 Melodii românești,- 19,30 Sport;19.40 Varietăți muzicale; 20,00 RA- DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,20 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 20,45 Teatru radiofonic „Knock sau 
Triumful medicinii". Comedie de Jules Romain; 21,40 Muzică ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic,- 22,15 Muzică ușoară; 22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,00 Buletin meteo-rutier; 2,02 Melodiile nopții; 2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier.

FILME
28 augustPETROȘANI — 7 Noiembrie: Reîntoarcerea pe pămînt; Republica: Doamna de pe șine ; Stadion: Clinele din Baskerville ; PETRILA: Diplomatul gol ; LONEA — Minerul : Cartea de la San Michele j ANINOASA : Povestea prostiei mele,- VULCAN : Falstaff; LUPENI — 

Cultural: «ei», URI6AN1: Di li
sate.
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In legătură cu agresiunea S. U. A. în Vietnam

McNamara declară
„Războiul nu poate fi ciștigat în nord"WASHINGTON 26 (Agerpres. — Ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, a declarat în subcomisia senatorială pentru problemele forțelor armate că Statele U- nite nu vor putea avansa în atingerea scopurilor urmărite de ele prin extinderea continuă a atacurilor aeriene împotriva R.D. Vietnam. „Războiul nu poate fi cîști- gat în nord" — a spus McNamara, menționînd că în ultimii doi ani forțele aeriene au fost autorizate să bombardeze 302 obiective din R.D. Vietnam din cele 359 propuse de Comitetul mixt al șefilor de stat major. El a adăugat că nici eventuala bombardare a celorlalte 57 obiective nu ar putea influența mersul războiului.Declarația lui McNamara, scrie agenția United Press International, a declanșat o nouă rundă de dezbateri asupra strategiei americane
Sesiunea Consiliului O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltareGENEVA 26 (Agerpres); — In cadrul sesiunii Consiliului Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (CNUCED) de la Geneva, vineri s-au încheiat discuțiile privind măsurile ce trebuie luate în vederea celei de-a doua conferințe
Conferința de presa a președintelui 
P. S. JaponezTOKIO 26. Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Președintele Partidului Socialist Japonez, Seichi Katsumata, a ținut prima sa conferință de presă după a- legerea în această funcție, în cursul căreia a declarat că consideră că una din principalele sale sarcini este să întreprindă un dialog cu poporul în cursul căruia să explice politica sa privind „socialismul japonez".

Avioanele britanice 
au bombardat pozițiile 
la SharganADEN 26 (Agerpres). — Avioane ale forțelor militare britanice au bombardat avantpostul de la Shargan, din statul Audhali, după ce forțele patriotice au preluat controlul în acest stat — a declarat vineri seara la Aden, Nasser Bin Ahmed Jabel, locțiitorul guvernatorului din Audhali. Totodată, o serie de manifeste răspîndite de patrioți menționau, de asemenea, bombardamentul britanic din Audhali.

Filmul „Dacii** 
la Havana

HAVANA 26. — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite: La cinematograful 
„Acapulco" din Havana a avut 
loc un spectacol de gală cu 
filmul românesc „Dacii", or
ganizat de Institutul Cuban 
de Artă și Industrie Cinema
tografică (ICAIC). Au fost 
prezente personalități ale vie
ții artistice din Havana, șefi 
ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Havana. A fost 
prezent, de asemenea, Vasile 
Mușat, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ha
vana și membri ai ambasadei. 
Au luat cuvîntul S. Velin, di
rectorul secției relații inter
naționale a ICAIC.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes. 

în Vietnam. „Poziția ministrului a- părărâi, — a spus senatorul Stuart Symington — mă face să cred că nu există nici o șansă de a obține succese adevărate în acest război. In cazul în care situația expusă de McNamara este reală — a menționat senatorul — Statelor Unite nu le rămîne altceva de făcut decît să părăsească Vetnamul". O declarație asemănătoare a fost făcută și de senatorul Strong Thurmon.La rîndul său, ziarul „New YOrk Times" constată că „declarația lui McNamara distruge mitul potrivit căruia războiul din Vietnam poate fi cîștigat prin extinderea bombardamentelor". „Bombardamentele, scrie ziarul newyorkez, pot împiedica negocierile, însă în nici-un caz nu le'poate favoriza... încetarea bombardamentelor ar fi un prim pas esențial pe calea restabilirii păcii în Vietnam".

O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, programată pentru anul viitor la Delhi. In continuarea sesiunii, consiliul conferinței va examina probleme legate de relațiile comerciale dintre țările cu sisteme economice și sociale diferite, cooperarea economică ete.

El a precizat că partidul va întreprinde acțiuni pe scară largă în vederea retrocedării insulelor Okinawa și Ogasawara administrate acum de S.U.A.Katsumata a criticat sistemul de asigurări sociale al guvernului.
VIETNAMUL DE SUD

Epurare a ofițerilor superiori
saigoneziSAIGON 26 (Agerpres). — Generalul Nguyen Van Thieu șeful regimului sud-vietnamez a anunțat vineri că un număr de 50 de ofițeri din armata saigoneză, printre care și cîțiva generali, vor fi înlăturați din funcții și judecați pentru „incapacitate și corupție", întrebat de ziariști dacă nu cumva mai există și alte motive pentru înlăturarea acestor ofițeri, el a răspuns că „intr-adevăr, mai sînt și altele", dar s-a grăbit să adauge că este „o pură coincidență" faptul că această epurare a ofițerilor superiori saigonezi are
Demonstrații studențești la SalvadorTimp de patru zile, în localitatea braziliană Salvador au avut loc demonstrații studențești organizate în semn de protest împotriva politicii guvernului în domeniul învățămîntului. Intre demonstranți
• SANTO DOMINGO. După ce 

cursurile au fost suspendate timp 
de o săptămînă, universitatea din 
Santo Domingo și-a reluat activita
tea, informează ziarul „Diario Tem
po". întreruperea s-a datorat, po
trivit ziarului, „intensificării acti
vității elementelor de stînga" în 
rîndul studenților. Autoritățile uni
versitare au inițiat măsuri de „cu
rățire", după care așa-numitele „e- 
lemente nedorite" au fost exmatri
culate sub diverse pretexte.

Comunicare 
a secretarului general 
ai 0. N. U.NEW YORK 26 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, a dat publicității vineri o comunicare în care anunță că Marea Britanie a cerut Națiunilor Unite să preia administrarea insulei Perim și să asigure navigația prin strîmtoărea Bab el Mandeb, din extremitatea sudică a Mării Roșii. Această insulă eu o populație de 280 de locuitori este o posesiune britanică din anul 1857 și are relații economice în special cu Adenul. Eă reprezintă un important punct de navigație deoarece două faruri principale se găsesc pe solul său. Gomunicat-ea precizează că guvernul de Ia Londra nu dorește să își mai mențină suveranitatea a- supra insulei Perim după acordarea independenței Arabiei de sud.
Deschiderea 
tîrgulu! international 
de la DamascDAMASC 26 (Agerpres). — Ministrul sirian al economiei, Ahmed Murad, a deschis vineri cea de a 14-a ediție a tîrgului internațional de la Damasc, la care participă 21 de țări.Republica Socialistă România este prezentă printr-o serie de exponate, ca strunguri, motoare electrice, tractoare și mașini a- gricole, produse petrolifere, produsă'ale industriei textile Și alimentare.
Dezbateri în parlamentul olandezHAGA 26 (Agerpres). — In cea de-a doua Cameră a Parlamentului olandez au avut loc dezbateri asupra situației din Asia de sud- est.

loc cu foarte puțin timp înaintea „alegerilor" prezidențiale, programate pentru 3 septembrie. Fără îndoială însă, apreciază observatorii politici, nu „incapacitatea și corupția" reprezintă motivele e- sențiale ale înlăturării celor 50 de ofițeri : să nu uităm că Thieu candidează pentru președinție și cînd lupta pentru putere în sînul juntei militare saigoneze cunoaște un reviriment sensibil el recurge la orice fel de măsuri pentru a-i îndepărta pe rivalii săi și a-și consolida poziția.
și poliție s-au produs ciocniri. Peste 300. de studenți au fost a- restați.

• OSLO. Intr-un viitor a- 
propiat Islanda ar putea să 
adere la Asociația Europeană 
a liberului schimb (AELS), a 
declarat intr-un interviu acor
dat ziarului norvegian „Aften
posten" primul ministru al 
lslandei, Bjarni Benediktsson.

Populația capitalei sovietice•> Populația . capifialiei sovietice a depășit cifra de 6,5 milioane, a- dică de patru ori mai mult decît în 1913, se arată în ultimul număr al culegerii sta-
tistice ■' „Moscova în cifre în anii puteriisovietice", 975 000 de moscoviți au studii su- perioare, 300 000 de tineri urmează cursurile

Situația din Nigeria. LAGOS 26 (Agerpres). — Prin- tr-un acord încheiat la Khartum, guvernul sudanez a hotărît să furnizeze autorităților federale ni- geriene două avioane de fabricație britanică, informează agențiile de presă. Aparatele sînt așteptate -a Lagos, pentru a fi trimise împotriva forțelor biafreze.; Intre timp, situația din Nigeria evoluează pe coordonatele cunoscute : în apropiere de Biafra ca și de provincia de centru vest continuă să aibă loc lupte, dar rezultatele reale nu sînt cunoscute datorită comunicatelor militare contradictorii. Amîndouă părțile, relatează corespondentul agenției Reuter au declarat că dețin controlul asupra orașului Okitipupa
Intensificarea luptelor în RhodesiaSALISBURY 26 (Agerpres). — Forțele polițienești rhodesiene trebuie să facă față deselor acțiuni ale patrioților, care au căpătat în ultimul timp un caracter deosebit de intens. Zona cea mai amenințată, se apreciază la Salisbury, este regiunea localității Bulawayo, al dcdlea oraș rhodesian ca mărime și cel mai important centru economic al țării. Aici au avut loc în ultimele 10 zile continue ciocniri ale patrioților rhodesieni cu forțele polițienești, ciocniri care au culminat vineri noaptea cu o adevărată bătălie. după cum menționează agențiile de presă. „Pentru motive de securitate, scrie corespondentul a- genției France Presse, la Salisbury se păstrează o discreție totală a- supra acestor lupte-Hse știe numai că ele au fost foarte dure" și că

Camera a aprobat o moțiune prezentată de deputății partidelor coaliției guvernamentale, prin care cere guvernului să întreprindă acțiuni pentru încetarea bombardamentelor întreprinse de Statele Unite împotriva R. D. Vietnam. In moțiune se cere, de asemenea, recunoașterea Frontului Național de Eliberare ca partener egal în cazul unor eventuale tratative. Moțiunea subliniază necesitatea ca guvernul olandez să insiste pentru acceptarea de către S.U.A. a acordurilor de la Geneva ca bază pentru tratative.Ih ajunul începerii dezbaterilor, o delegație a Comitetului olandez pentru apărarea Vietnamului a înmînat președintelui celui de-a doua Camere a Parlamentului o petiție care purta 60 000 de semnături. In acest document se cerea parlamentului să protesteze împotriva bombardamentelor aviației americane asupra Vietnamului de nord și încetarea tuturor acțiunilor agresive americane din Vietnam.
Mari inundații în Mexic

Ploile torențiale au provocat inundații distrugătoare în zona de 
nord-est a Mexicului. Aproximativ 3 600 de persoane au rămas fără adă
post. Cinci persoane și-au pierdut viața. Alunecările de teren au între
rupt în unele locuri circulația rutieră și feroviară.

Succese ale patrioților laoțieniDupă cum anunță postul de radio Patet Lao, în cursul primelor 18 zile ale lunii august forțele patriotice laoțiene din provinciile 
diferitelor facultăți, 133 000 de tineri cele ale școlilor tehnice și 945 000 de elevi — școlile de cultură generală.

(152 km de Lagos), important, centru strategic. Lupte violente au avut loc și în apropierea localităților Irele, Ute, Sobe și Ore, ultima fiind ocupată de trupele biafreze.Pe de altă parte, guvernatorul provinciei estice, Ojukwu și-a re- înoit apelurile pentru tratative în vederea soluționării conflictului, precizînd însă că tratativele trebuie să aibă loc între „două părți deplin egale în drepturi". Deoarece aceasta ar însemna recunoașterea Biafrei ca stat independent și suveran observatorii din capitala federală a Nigeriei își exprimă părerea că este puțin probabil că Gowon va accepta asemenea propuneri de pace.
s-au înregistrat pierderi însemnate de ambele părți,

★ALGER 26 (Agerpres). — Cele două organizații ale mișcării • de eliberare din Rhodesia și Africa r sud interzise, „Uniunea poporulâT african Zimbabwe" și „Congresul național african" au hotărât să creeze un front de luptă comun împotriva guvernelor rasiste de la Salisbury și Pretoria, se arată în- tr-un comunicat dat publicității la Alger. Crearea u- nui asemenea front, subliniază comunicatul, a fost hotărâtă în urma succeselor repurtate în lupta-comună a forțelor ambelor organizații împotriva unităților polițienești rhodesiene. In ultimele zile au avut loc ciocniri puternice în valea fluviului Zambezi și în regiunea Wah- kie (în apropiere de Bulawayo), unde au fost uciși sau răniți 66 de polițiști rhodesieni.
„mum" a a]m 
la luiăiaiea dimaolgl sân 
spre Veoas

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Nava cosmică . ame
ricană „Mariner-5“ a parcurs ■ 
peste 50 la sută — 183 mili- > 
oane kilometri — din drumul- 
său spre Planeta Venus, d 
anunțat Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic. Specialiștii americani- 
au procedat zilele acestea la - 
o primă corectare a traiecto
riei navei. In- cazul in care și 
următoarele trei manevre de 
acest gen vor fi încununate 
de succes, nava va trece la 
19 octombrie la aproximativ 
4 000 km de Venus. Fină a- 
tunci „Mariner-5" trebuie să 
mai parcurgă 165 milioane ki
lometri.
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Luang Prabang și Xișng Quang, din Laosul superior, au scos din. luptă 366 de militari inamici. Pa- trioții au capturat, totodată, q mare cantitate de arme, muniții și echipament militar.ATENA Incepînd de sîmbătă, în regiunea de nord a Greciei se desfășoară importante manevre ale forțelor aeriene ale N.A.T.O.Manevrele vor dura 20 de zile.
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