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Plecarea spre New' A ork

a unei

condusa
Sîmbătă dimineața, a

delega! ii române

Blajovici
plecat spre 

a RepubliciiNew York, o delegație
Socialiste România, condusă de Pe
tre Blajovici, ministrul muncii, care

I

i

va lua parte la lucrările primei 
Conferințe internaționale O.N.U. a 
miniștrilor responsabili cu protecția 
socială. (Agerpres)

Ion Gheorghe Maurer, 
Comitetului Executiv, al 
Permanent al C.C. al 

de

luate de partid.
Tovarășul lan Gheorghe Maurer 

a subliniat in cuvînthl său succe
sele obținute de colectivul combi
natului, marile transformări pe care 
orașul Tîrnăveni le-a trăit in ulti
mele decenii.

Vorbitorul a arătat că problema 
națională a fost rezolvată în con- 
lormitate cu interesele naționalită
ților conlocuitoare, cu principiile 
marxist-leniniste. In continuare el 
a subliniat că conducerea partidului 
și statului vede în rezultatele oa
menilor muncii încrederea cu care 
întregul popor înconjoară partidul.

La întilnirea de lucru cu intelec
tualii din Tg. Mureș, numeroși vor
bitori — oameni de știință, cultură 
și artă — au adus în discuție pro
bleme privind activitatea lor de zi 
cu zi, exprimînd totodată hotărîrea 
de a milita cu abnegație pentru în
făptuirea politicii partidului nostru, 
izvorîtă din gîndurile, năzuințele 
și voința întregului nostru popor.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a înfățișat preo
cupările partidului și statului pen
tru ridicarea continuă a activității 
științifice și culturale, pentru asi
gurarea unor condiții din ce în ce 
mai bune a acestei activități. El a 
remarcat preocupările intelectuali
lor din Tg. Mureș pentru educarea 
și pregătirea tinerei generații.

Seara, la Palatul culturii, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer s-a întîl
nit cu activul de partid din județul 
Mureș.

La întîlnire au luat cuvîntul ac
tiviști de partid și de stat, munci
tori, cadre didactice. In cuvinte 
calde, vorbitorii au reafirmat unita
tea de nezdruncinat a poporului în 
jurul partidului — conducător în
țelepți încercat și hotărît, 
politică profund principială 
dezvoltarea tuturor 
toare 
rent 
unei

In
Gheorghe Maurer a adresat 
felicitări oamenilor muncii 
deț — români, maghiari și 
naționalități — organelor 
nizațiilor de partid, pentru 
tele obținute în muncă, 
faptul că edificarea 
este o operă vie, de 
perfecționare și înnoire,

Mediae Ceaușescu
intelectualii

înainte al

(Aplau-
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hotărîtoare 
umană este

fortS 
făurirea
(Vii și

rju 
ma

de

științific 
rang al 
de con- 
adăugal 

in care

De mîine

Combinatul chi- 
cooperativa a- 

din Luduș, Com- 
azotoase 

medi-

destinele sale, fău- 
sale istorii.

IX-lea și Con-
P.C.R., măsurile 
guvern pentru 
României socia-

n Cluj — detașament 
al intelectualității

lui
cclorlal-

și veche cetate 
centru 

de prim 
anilor

a

in învățăminlul seral incepc miine, 2 
a aila felul in care a fost el pregălit 
MUȘTEANU FLORICA, director adjunct 

ne-a furnizat dale inlere- 
acesle pregătiri.

noastre mi- 
deveni mai

președintele 
deschisa de 
prirn-sccrctar 

municipal

in în-
creația 
că a- 

măsură

de gîndire și de 
societății noi 

îndelungi aplau-

pună cu- 
capacitale, 
și fericirii 

tovarăși, 
i România,

deosebită științei și culturii; 
conștienți că fără aceasta nu 
asigura mersul 
noastre. (Aplauze).

Academiei, 
de istorie 

Universității 
La jos, 

revistei „U-

sector al activității 
și sociale unde omul 
și cultură, alături de muncl- 
țărani, sub conducerea parti-

va fi și 
turiști, 
oare lo
cum se

pe numeroșii oaspeli'1' 
că da, de- 

indicaloarc, 
orientative 

pe turist

Cuvîntarea tovarășului

«S

Combina

ipstructiv-educativ, 
seral ridică ■ 
in plus fală 
zi. De aceea

învăță-
o serie de pro- 

de învățămîn- 
colectivul

In pragul noului 
școlar, librSri- 
sînt asaltate

Frumos curgi Argeș la vale“

După cum am mai anunțai, 
in încheierea vizitei pe care 
lovarâșul Nicolae Ceaușescu 
Împreună cu tovarășii Gheor
ghe Apostol și Manea Mănes- 
cu au făcut-o în judelui Cluj 
a avut loc, vineri seara, o în- 
lilnire cu 
Cluj.

Importantă 
universilată, 
și umanistic 
tării. Ciutul 
slructie socialistă 
la frumoasa aureolă, 
au străluci! numele unor Ba
bes, Racovifă, Sexlil Pușcariu, 
Btaga, Hatieganu, noi și noi 
valori cate au întregit șt în
tregesc patrimoniul 
al patriei, in 
rire. Ca și in 
veche tradiție 
cultura, șliinfa, 
toate domeniile 
temeinic 
puternică 
impulsul 
creator, 
energiile, 
cerifă, specifice epocii 
tie socialiste.

Cu prile/ul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, inle- 
/ecl'ialitatca clujeană s-a a- 
d'.inal să-și exprime recunoș
tința fată de partid și guvern, 
să-și afirme încă o dală una- 
nimilatea de simțire și gîn
dire fată de politica înțeleap
tă a partidului nostru comu
nist, să-și întărească hotărit 
lcgămîntul de a-și înzeci efor
turile în opera de edilicare 
socialistă a României.

In sala mare a Casei Uni
versitarilor, oaspefii sin! pri
miți cu multă căldură de in
telectualii clujeni din toate 
generațiile, care aplaudă 
ovaționează puternic.

Marea adunare a intelectua
lilor, la care sin! prezenfi și 
acad. S'.elan Bălan, ministrul 
invătămintului, și acad. Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei, esle 
mus Bucșa, 
Comitetului 
P.C.R., care, salulindu-l pe 
cretarul general al C.C. 
partidului in numele oameni
lor de cultură din Cluj, sub
liniază că asemenea întilniri 
dintre conducătorii partidului 
și statului nostru și intelec
tualitate au devenit '.radifie 
in România.

Au luat cuvântul prof. dr. 
docent Stefan Pascu, membru 
corespondent al 
decanul facultății 
și filozofie a 
„Babcș-Bolyai". Letay 
redactor-șef al 
tunk", prof. ing. Emil Negru- 
liu, rectorul Institutului agro
nomic „Dr. Petru Groza", Ba
logh Edgar, redaqtor-șef 
june! al tevislei „Korunk

evenimentelor din Cehoslova- 
vorbitorul a relevat necesita- 

căuta cu stăruință so- 
asigure 
slovac 

potrivit

dreptul popoa- 
de a construi 
condițiilor Iot 
cit mai curînd

spiritual 
continuă înflo- 
alle centre de 
sau mai 
cercetarea 
au fost și sint 

inzestrale, print r-n
bază materială, prin 

unui amplu avinl 
care a captat (oale 
impuls și eferves- 

noas-

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragi tovarăși, vă rog să mă scu
zați dacă nu voi Teuși să dau grai 
tuturor sentimentelor pe care le în
cerc în întilnirea cu dv. Sînt după 
o zi de adunări, de multiple impre
sii, și îmi e greu să Tedau în cu
vinte emoția pe care mi-o provoacă 
înlîlnirea cu' oamenii de știință și 
cultură din Cluj (Aplauze entu
ziaste).

Dv„ ca întreaga intelectualitate 
a României socialiste, reprezentați 
un detașament însemnat al poporu
lui nostru, cu un rol de o deosebită 
importanță în întreaga activitate de 
edificare a orînduirii socialiste. So
cialismul, concepția științifică des
pre lume și viață a proletariatului,' 
a sintetizat și sintetizează- tot ceea 
ce a creat omenirea mai bun de-a 
lungul mileniilor și a ridicat aceste 
cuceriri la rangul de știință socială 
menită să asigure făurirea unei so
cietăți în care omul să fie cu ade
vărat stăpîn pe 
ritorul propriei 
ze puternice).

Fără îndoială, 
Ireaga activitate
de bunuri materiale, pentru 
ceasta determină în mare 
schimbările care aii loc în societa
te. Dar nu este mai puțin ade
vărat că gîn’direa umană, știința, 
mai cu seamă în societatea de "as- 

au devenit o forță materială

cu un rol hotărilor în întreaga viață 
socială, inclusiv în dezvoltarea ma
terială a societății. (Aplauze).

De aceea, partidul nostru, guver
nul țării noastre, preocupîndu-se de 
dezvoltarea bazei materiale, de dez
voltarea economiei naționale, a in
dustriei și agriculturii, acordă o a- 
tenție 
sîntem 
putem 
patriei

Avem rezultate bune în dezvolta
rea științei și culturii în țara noas
tră. In raport' cu situația de acum 
douăzeci și ceva de ani, nivelul 
general de cultură al poporului 
nostru ■ s-a ridicat la un stadiu in
comparabil, numărul intelectualilor 
a crescut de mai multe ori, și 
există 
teriale 
știință 
tori și
dului nostru, să nu participe cu în
treaga sa 
creație la 
socialiste.
ze).

Noi, conducerea partidului și sta
tului, prețuim mult activitatea in
telectualilor și, în mod deosebit, da- 
ți-mi voie să spun, prețuim aportul 
pe care îl aduc oamenii de știință 
si cultură di 
de valoare

interna- 
domeniul cunoașterii, adu- 

propria contribuție la îm- 
tezaurului universal al ci- 
Vă felicităm din toată 

aportul deosebit de

România socialistă. (Aplauze puter
nice).

Prețuim, de asemenea, faptul că 
aici, ca și în alte centre universi
tare din țară, muncesc laolaltă in-' 
telectuali români, maghiari, germa
ni, își unesc eforturile, capacitatea, 
pentru a contribui la ridicarea ști
inței și culturii patriei noastre pe 
culmi tot mai înalte, își însușesc tot 
ce este mai bun pe plan 
tional în 
cîndu-și 
bogățirea 
vilizației.
inima pentru 
valoros pe care îl aduceți Ia înflo
rirea științei și culturii, a întregii 
creații spirituale a României so
cialiste. (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, una din proble
mele importante în dezvoltarea so
cietății omenești, acolo unde locu
iesc împreună oameni de diferite 
naționalități, este rezolvarea justă 
a raporturilor sociale dintre aceștia, 
asigurarea egalității depline a tu
turor,' în toate domeniile de activi
tate. Numai' așa omul poate să se 
simtă liber, poate să-și 
noști'nțele, întreaga sa 
în serviciul' bunăstării 
poporului. Putem spune 
că în patria noastră, în

® 2500 kilometri 
pe șoselele Iu 
goslaviei

- stiihtă - imită
• FOILETON 

Șoapte sub 
tejghea

Ieri, termomelrul a înregis
trat la Petroșani o tempera
tură maximă de plus 25 gra
de, iar minima de plus 
grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI: 
Timpul se menține în general 
frumos existînd posibilitatea 
averselor de ploaie.

O sugestie
Relcza-

Parîngului,
cabanelor Lunca 

Rusu,
Buta,
Neug

se, se lasă incă așteptate. Dar 
această problemă discutată, 
paradisculală și... nerezolvată 
n-o mai comentăm. Alta 
este sugestia.

Jur-msl
©ifcsdllw

Valea Jiului cunoaște in a- 
cest sezon o mare afluență de 
vizitatori. Sălbăticia 
lului, frumusețea 
pitorescul
Florii, 
Straja, 
Cimpu 
și a
te, presărate in 
munții ce ne 

inconjoară, atrag 
riști din fată și de peste ho
tare. Au devenit mai frumoa
se și localitățile 
nicre. Șt vor 
mindre in anii care urmează
Prin terminarea, intr-un viilor 
apropiat a șoselei de pe de- 
lilcu, Valea Jiului 
mai mult asaltată de

Dar am făcu! noi 
tul pentru a-i primi 
cuvine
Aparent s-ar părea 
și acele plăcute 
acele mini-hărfi 
care să-l indrumc
spre locurile cele mai trumoa-

.........

rumurile pînă în mie
zul diamantelor negre 
trec prin miinile neos

tenite ale minerilor de la in
vestiții. Zeci de brigăzi sfre
delesc și dizlocă în fiecare 
schimb, în fiecare zi, cantități 
însemnate de steril, străpun- 
gind necunoscutul. Și-n urma 
strădaniilor, freamătul muncii 
se apropie tot mai insistent de 
viitoarele abataje, nesecate 
izvoare de energie și lumină. 
Aici, în străfundurile pămin- 
lului, se da o necontenită 
luptă cu recordurile. Fiecare 
brigadă dorește cu ardoare să 
ajungă prima la capătul dru
mului început, pentru ca a- 
poi să-l continue cu alt înce
put.

Recordurile durează un 
schimb, o zi ori o lună, pină 
cind altele vin să Ie ia locul. 
Vrednicia este însemnată cu 
cifre. Cele vechi sînt în um
bra celor mai recente. Meca
nizarea, introducerea mașini
lor de încărcat a ușurat mult 
lupta pentru sporirea vitezelor 
de înaintare. Și rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate. Brigada 
minerului Molnar Carol de la 
mina Lonea a realizat la să
parea galeriei transversale de 
la orizontul 575, 77 ml. în-

....... -...... .......................
fr-o lună. Cea condusă de Bo- 
leanu Nicolae de la mina Pe- 
trila, a obținut la săparea ga- 
eriei direcționale din stratul 

IV, orizontul IV, blocul cen
tru, 75 ml într-o lună. La mi
na Vulcan Cioată Gheorghe 
cu ortacii lui a betonat Ia o- 
rizontul 480, 74 ml de galerie. 
\semenca rezultate au mai 
nregislrat și brigăzile de mi

neri conduse de Ungurean 
Constantin de Ia mina Lupeni, 
Popa Ion de la Uricani, Mol
nar Ion și Ghergheli Dionise 
de la Dilja, Barla Dionisie și 
Croitorii Nicolae de la Paro- 
■•eni și mulți alții ale căror 
nume și fapte au mai apărut 
in paginile ziarului.

Cei de la investiții 
lasă mai prejos față 
cii lor din 
deschizătorii 
către inima 
meniul de 
(oarelor brigăzi de la abata
jele însemnate deocamdată pe 
hartă. Miine. prin galeriile 
săpate de ei, bogăția ascun
să în adincul Văii noastre se 
va scurge către ziuă purtind 
cu ea faptele celor care au 
desferecat nesecatele izvoare 
ale cărbunelui.

Tovarășul 
membru al 
Prezidiului 
P.C.R., președintele Consiliului
Miniștri a făcut în zilele de vineri 
și sîmbătă o vizită de lucru în ju
dețele Mureș și Sibiu.

Oaspetele s-a întîlnit cu oameni 
ai muncii din industrie și agricultu
ră, cu intelectuali, activiști ai orga
nelor locale de partid și de stat, cu 
care a discutat pe larg despre mo
dul în care sînt îndeplinite hotărî- 
rile Congresului al 
ferinței Naționale a 
luate de partid și 
continua înflorire a 
liste.

Au fost vizitate 
mic din Tîrnăveni, 
gricolă de producție
binatul de îngrășăminte 
„Azomureș" și Institutul de 
cină și farmacie din Tg. Mureș.

Oamenii muncii din unitățile vi
zitate, numeroși cetățeni din loca
litățile străbătute au făcut tovară
șului Ion Gheorghe Maurer o pri
mire caldă, entuziastă, ovaționînd 
îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru politica internă 
și externă a partidului.

Cu prilejul vizitelor făcute td'va- 
rășul Ion Gheorghe Maurer s-a in
teresat de modul în care se reali
zează sarcinile ce revin unităților 
respective, de preocupările de per
spectivă ale conducerilor acestora. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
a indicat cadrelor de conducere să 
ia măsurile cele mai eficiente pen
tru valorificarea maximă a investi
țiilor,' ridicarea continuă a calității 
produselor, subliniind posibilitățile 
și resursele.de care dispune fiecare 
undate pentru obținerea unor suc
cese și mai "nwi. Do asomorea. s-a 
interesat do profilul actual și per- 
^ner,,'vele dp dezvoltare alo Con
icului universitar Tg. Mureș, de 
activitatea d"' cercetare științifică 

intelectualilor’ din. localitate.
La Tîrnăveni a avut Ioc o însu

flețită adunare a activului de partid 
d,n oraș. Cei care au luat cuvîntul 
au exprimat, în numele tuturor oa
menilor muncii din localitate, de
plina adeziune față de politica in
terna și externă a partidului, hotă
rîrea fermă de a îndeplini măsurile

a arătat că trebuie căutate mereu 
soluții pentru mai buna conducere 
a economiei, pentru dezvoltarea ști
inței, culturii și învățămîntului, ac
tivității de creație, pentru adîncl- 
rea democrației.

Ocupîndu-se de situația creată în 
urma 
cia,
tea de a se 
Iuții care să 
relor ceh și 
socialismul
specifice și a se crea 
posibilitatea exercitării prerogati
velor inalienabile ale suveranității 
naționale prin retragerea din Ceho
slovacia a trupelor celor cinci sta
te. A fost subliniată, de asemenea, 
hotărîrea conducerii Partidului Co
munist Român și guvernului român 
— care a întrunit adeziunea între
gului nostru popor’ — do a face tot 
ce este posibil pentru a contribui 
la restabilirea relațiilor de priete
nie și încredere dintre țările (Socia
liste, la consolidarea unității | parti
delor comuniste și muncitorești în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii. I .

La încheierea cuvîntării, întreaga 
asistență, într-o atmosferă de i entu
ziasm, a ovaționat minute îg șir

■ pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Contrai, pen
tru patria noastră scumpă, Republi
ca Socialistă România.

Continuîndu-și vizita de lucrju, to- 
a 

A-

de orta- 
Ei sini 
drumuri

abataje.
noilor

adincului, detașa- 
avangardă al vii-

R. S.

Venind de Ia 
gară
spre oraș, mu iii 
turiști

dreaptă spre a- 
Oamenii nu-și 

in rucsac.
gentiile CEC. 
poartă toți banii
Doar pentru aceasta există li
brete CEC. Spre surprinderea 
multora, insă în toată Valea 
Jiului nu există, duminica, 
cind ailuen/a de excursioniști 
este mai marc, nici o agenfie 
CEC deschisă. N-ar fi 
ba ar fi bine, necesar și 
ca una din agenfiilc CEC 
Petroșani să fie deschisă 
duminica dimineața intre anu
mite ore. Organele competen
te sint in măsțiră să studieze 
situația și să-i găsească re
zolvarea cea mai iavorabilă.

interviul
NOSTRU

conducător
a cărui 
asigură 

forțelor crea- 
ale oamenilor muncii, indife- 

de naționalitate, în condițiile 
depline egalități în drepturi, 
cuvîntul său, tovarășul Ion 

calde 
din ju
de alte 

și orga- 
rezulta-

Subliniind 
socialismului 

permanentă 
vorbitorul

varășul Ion Gheorghe Maurer, 
sosit sîmbătă în județul Sibil, 
ceiași caldă primire a fost făcută 
președintelui Consiliului de Miniștri 

manifpstînd 
Comunist 
său Cen- 
. Nicolae

' I de Minis-

de locuitorii județului 
îndelung pentru 
Român, pentru 
trai, pentru 
Ceaușescu.

Președintele, 
tri a vizitat 
..Ch’migaz.” din Mediaș, undei a a- 
vut o scurtă consfătuire cu cadrele 
de conducere, uzina ,.Independența", 
cea mai puternică și mai vecne în
treprindere sibiană. In timpul aces
tor vizite, numeroși oameni al 
muncii și-au exprimat dragostea și 
încrederea nestrămutată în partid, 
hotărîrea de a fi 
ale luptei pentru 
duirii socialiste, 
patriei noastre.

Partidul 
comitetul 
tovarășul

Consiliiil.ui
Institutul de cercetări 

din Mediaș,

mimeroși oameni 
exprimat dragostea 

nestrămutată
în primele rînduri 

edificarea I orîn- 
pentru înflorirea

(Continuare in pag. a 2-a) 4

Un nou an școlar
Noul an școlar 

septembrie. Pentru 
ne-am adresat Iov. 
al Liceului din Petroșani, care 
sânte in legătură cu

— Noul an școlar e ca și
Început. Cum a fost pregălit ?

— Pentru buna desfășurare a pro
cesului 
mintul 
bleme 
tul de

conducere al liceului a luat toate 
măsurile din timp. Reparațiile la 
școală au fost terminate; au fost 
zugrăvite sălile de clasă, amenajate 
laboratoarele, pregătit materialul di
dactic necesar.

S-a efectuat repartiția orelor și a

in invala 
mlntul
seral

cumpărători,
dornici să se
provizioneze 
rechizite școlare.

claselor Ia care vor preda cadrele 
noastre didactice. Profesorilor le-au 
fost puse la dispoziție 
de învățămînt pentru < 
din timp.

■ programele 
a le cunoaște

— In general, 
tul seral esle o 
lie de elevi, iar orele de di- 
rigenție se 
mental fală 
lămintul de 
luat pentru 
tire 1

in fnvălămin- 
mare lluclua-

deosebesc funda- 
de cele din invă- 
zi. Ce
bu na

măsuri afi 
lor pregă-

După ce s-a aflat un limp în revizie și repa
rație, Combina 1K 52 S a revenit la frontalul 
din stratul 5, aflat in flancul nordic al blocului 
111 A de la mina Lupeni. Tot aici a lăiat com
bina cărbune, cu bune rezultate, timp de aproa
pe un an.

In prezent, la mina Lupeni se 
funcție plugul de tip Westfalia, la 
stratului 8, din sectorul IV, și 
KMP-3, la două abataje din stratul 
rul VIII. Alte două haveze, de lipul ’ 
se află în revizie, urmînd ca și acestea 
drumul abatajelor.

mai află in 
un frontal al 
două haveze 
18, din secto-

WHS-60 
i să ia

— Făcîndu-se din tiinp 
am 
lev: 
repartizat 
Am avut 
le școlii, 
și temele 
bătute în 
xarea temelor s-a 
specificul invătămintului seral, fap
tul că elevii sint în cea mai mare 
parte muncitori.

înscrierile 
clase a e-făcut repartizarea pe

ilor. Fiecare cadru didactic a fost 
ca diriginte la o clasă, 

o întilnire cu toate.cadre- 
în care au fost discutate 
care urmează să fie dez- 
orele de dirigenție. La fi- 

avut în vedere

— Care sin! rezultatele 
xamenului de admitere ?

e-

Orchestra de muzică populară „Doina Argeșu
lui" din Pitești, participantă la festivalul de fol
clor din Olanda, întreprinde un turneu oficial 
prin tară. In cadrul acestui turneu, marți 3 sep
tembrie, la ora 20,30 va prezenta un spectacol 
la Casa de cultură din Petroșani, intitulat „Fru
mos curgi Argeș la vale".

Iși dau concursul soliștii Ileana Sărăroiu, Ar- 
temiza Bejan, Nelu Păun, Marcel Stănușescu, 
Nicu Vitomireanu, Hermina Stănușescu și Florea 
Netcu, Pascu Florea, Ionescu Ion, Mihalcea Pe
tre, Mihalcea loan — soliști instrumentiști, sub 
bagheta dirijorului Emil Tănase.

Numărul de clase a IX-a 
aceasta s-a urmărit 
cit mai mulți oameni ai 

cursurile de completare 
Admiterea a avut loc.

s-a
cu-

un examen
vom forma încă o

tovarășei directoare 
amabilitatea cu ca-

întrebă- 
cadre-

mărit. Prin 
prinderea a 
muncii la 
a studiilor,
dar în cazul că mai există candidați, 
vom mai susține încă 
de admitere și 
clasă.

Am mulțumit 
adjuncte pentru
re ne-a răspuns la toate 
rile, urînd conducerii școlii, 
lor didactice și elevilor succese în 
noul an școlar.

P, MUNTEANU

resursele.de
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Aurel Rău, redactor-șef al re
vistei „Steaua".

In aclamațiile tntregil adu
nări ia apoi cuvînlul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea este subliniată 
cu aplauze și urale. Fiecare 
cuvlnt al secretarului gene
ral al partidului, fiecare Idee 
— parte integrantă a progra
mului partidului nostru comu-

fiecare accent repre- 
comandamenlele a- 

moment istoric este 
cu atenție de intrea- 

partici-

nist —■ 
zenfind 
cestui 
urmării
ga adunare, de loji 
pantii la această intilnire bo
gată in semnificații.

încă o dală, cu și mai multă 
vigoare, cu și mai Înflăcărat 
avint, intelectualitatea clujea
nă din toate generajiile, fără 
deosebire de naționalitate, își 
dovedește atașamentul deplin

la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, 
exprimindu-și hotărirea de 
a-și aduce aportul la spori
rea tezaurului de valori 
patriei noastre socialiste, 
prosperitatea, demnitatea 
fericirea României 
Adunarea 
mosferă 
ziasm. Se 
[ionează 
partid, pentru conducerea sa, 
pentru România socialistă.

al 
la 
Și 

socialiste,
ia sfirșit intr-o ai
de puternic enlu- 
aplaudă și se ova- 
indelung pentru

IA ■in j
(Urmare din pag. 1)

i

CUVÎNTAREA RÂȘUIII
NICOLAE CEAUSESCU

In cadrul unei întîlnlri cu activul 
de partid al municipiului Mediaș, 
vorbitori-i eu dat glas recunoștinței 
pe care o poartă Partidului Comu
nist Român pentru principialitate șt 
înalta responsabilitate cu care con
duce poporul nostru pe drumul con
struirii socialismului. Luînd cuvîn
tul, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a asigurat pe toți cei prezenți că 
nici o dată politica partidului și 
guvernului nu va avea alt obiectiv 
decît slujirea Intereselor poporului 
care le-au încredințat răspunderea 
destinelor sale, slujirea intereselor 
socialismului și păcii.

La întîlnirea cu intelectualii 
orașul Sibiu, numeroși oameni 
cultură și știință au încredințat 
ducerea partidului 
sprijinul lor total, 
gratitudinea pentru 
creației spirituale.

Apreciind spiritul 
nește în rîndul
biene, hotărirea el de a spori patri
moniul cultural al poporului, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a în
demnat la o largă desfășurare a 
inițiativelor locale.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer s-a întîlniit 
cu activul de partid al județului Si
biu. Prin 
cipanțl la

(Aplauze în- ♦ hotărirea 
A niștilor, a 

la aceste con- 1 din județul Sibiu de a se uni 
partidul nostru I puternic în jurul partidului 

tra- Y

din 
de 

con- 
deși statului 

și-au exprimat 
condițiile oferite

(Urmare din pag. V

am realizat pe deplin această ega- 
litate între oameni, Indiferent de 
naționalitate, în toate domeniile de 
activitate. (Aplauze entuziaste, pre
lungite).

Dumneavoastră, ca oameni de ști
ință șl cultură, știți foarte bine că, 
indiferent în ce limbă sînt expri
mate, rezultatele cercetării științi
fice — ale fizicii, matematicii, chiar 
și ale istoriei șl arheologiei — sînt 
aceleași atunci cfnd cercetarea se 
face cu adevărat corect. (Vii aplau
ze).

Nici poezia, proza, teatrul, muzi
ca nu cunosc granițe de limbă. In
diferent în ce limbă sînt create, ma
rile opere de artă, — mă refer la 
literatură, căci muzica are limba el 
proprie, internațională, — aici, s-ar 
pijtea spune, s-.a realizat interna
ționalismul (animație în sală) — 
exprimă aceleași idei șl simțămin
te. Depinde desigur de ceea ce do- 
reș1? scriitorul, poetul, sau artistul 
respectiv să Tedea, de modul în 
care înțelege el sensul vremii, preo
cupările și aspirațiile societății 
de măsura în care dorește să 
încadreze în aceste preocupări, 
plnde de voința șl de puterea 
de a face din opera de artă
care o făurește o expresie a năzu
ințelor de libertate șl dreptate so
cială ale omeniTil. Pentru că numai 
atunci 
cauza 
mulul.
gite).

Aș putea spune că în știință, 
artă, în 
înainte 
creație, 
nalitate 
și cultura înaintată este una singu
ră și ea nu cunoaște diferențe de 
naționalitate, nu cunoaște decît o 
singură lege: progresul omenirii, 
realizarea unei vieți mal bune pen
tru toți oamenii. (Aplauze însufle
țite). De aceea, consider că este 
necesar ca intelectualii noștri, in
diferent în ce domeniu de activi
tate, lucrează, indiferent de naționa
litate, să-ș| unească forța, capaci
tatea, priceperea pentru ridicarea 
continuă a nivelului general ai ști
inței și culturi! patriei noastre. A- 
ceasta e calea pe care îșl pot adu
ce contribuția activă Ia întreaga 
muncă desfășurată de poporul nos
tru pentru construirea socialismului, 
pentru făurirea condițiilor de 
cere treptată spre comunism, 
plauze îndelungate).

Ideile materialismului 
istoric, pot trage con- 
despre dezvoltarea so- 
găsi soluții adecvate 

pe care le ridică viața.

nu

șl
se 

De-
sa
pe

arta servește cu adevărat 
progresului, cauza soclalis- 
(Aplauze puternice, prelun-

în 
cultură se merge cu un pas 
în realizarea unității în 

peste deosebirile de națio- 
și limbă, pentru că știința

viu care dom- 
Intelectualității si-

care gîndesc analizează dezvoltarea 
soctală bazîndu-se pe această con
cepție, pe 
dialectic șl 
cluzil juste 
cietății, pot 
problemelor
(Aplauze, urale).

Mai mult ca oricînd, omenirea are 
nevoie de gîndire creatoare, de oa
meni care să judece, să reflecteze, 
să-și exprime părerea despre noile 
procese sociale.’ Fără îndoială,
toți vor fl la înălțime, nu toți vor 
formula cele mai juste puncte 
vedere. Dar numai din confruntarea 
ideilor se poate cristaliza adevărul, 
se poate asigura mersul înainte al 
științei sociale, al marxism-leninis- 
mului. (Aplauze vil, prelungite).

Iată de ce partidul nostru consi
deră că în abordarea șl interpre
tarea problemelor dezvoltării socia
le contemporane, atît din țările so
cialiste, cît șl din lumea capitalistă, 
trebuie să se pună capăt practicii 
etichetărilor, injuriilor, anatemizării, 
care împiedică gîndirea, o trag îna
poi. Să se dea curs liber cunoaște
rii științifice, gîndirii omului, pen
tru că numai așa socialismul, pro
gresul vor triumfa. Noi acceptăm, 
mai mult sau mai puțin, schimburi 
de păreri în fizică, în biologie, în 
matematică — spun „mai mult sau 
mal puțin" pentru că au fost vre
muri cînd șl în știință, anumite Ta- 
murl, cibernetica de pildă, sau o a- 
numită concepție biologică au fost 
considerate reacționare. Ce ne-a a- 
dus lucrul acesta tovarăși? Stagna
re, dare înapoi. Cu atît mai mult 
în științele sociale nu se poate ad
mite să se pună frîu gîndirii omu
lui, cercetării științifice — dacă 
vrem să facem cu adevărat știință, 
dacă vrem să asigurăm dezvoltarea 
rapidă a omenirii pe calea socialis
mului și comunismului. (Aplauze în
suflețite).

Noi vă rugăm, tovarăși,
cei din Cluj, — așa cum rugăm 
toți intelectualii noștri, pe toți 
menii muncii din patria noastră 
să vă ridicați necontenit nivelul 
cunoștințe în domeniul în care
erați, să cercetați, să confruntați 
ideile, părerile. Nu esle nici un 
păcat dacă unele păreri se vor do
vedi neadevărate, pentru că nu e- 
xistă în lume, de cînd a început 
gîndirea omenească, om care să fi 
exprimat totdeauna numai și numai 
idei juste. Căutarea, cercetarea, 
devărul au răzbit cu greu, și 
cei mai mari savanți au avut 
succese șl succese. Numai o 
tare liberă, numai o gîndire
pot asigura progresul în toate do
meniile de activitate. (Aplauze en
tuziaste).

Un singur lucru cerem, tovarăși, 
ca în toate dezbaterile științifice 
să se pornească de la dorința cins
tită, sinceră, de a servi mersul îna
inte al societății noastre socialiste, 
idealurile poporului nostru, ca în 
tot ceea ce facem să avem un sin
gur crez, o singură năzuință, făuri
rea socialismului șl 
în România. (Aplauze 
gate).

Acționînd în acest
îndeplinim, fără Îndoială, o îndato
rire față de poporul căruia îi apar
ținem, față de societatea în mijlo
cul căreia ne desfășurăm activita
tea. Dar care este oare prima înda
torire a unui partid de guvernă- 
mînt, așa cum o întrevedea Lenin ? 
Este tocmai aceea de a ști să edifice 
socialismul, de a da exemplu în 
făurirea noii orînduiri sociale. 
Numai îndeplinindu-ne această o- 
bligație față de poporul nostru ne 
îndeplinim și una din înaltele înda
toriri internaționaliste. Clasa mun
citoare, intelectualii, popoarele din 
alte țări vor învăța din exemplul 
țărilor care construiesc socialismul, 
își vor intensifica lupta pentru răs
turnarea jugului burgheziei și mo- 
șierimii, pentru înfăptuirea societă
ții eliberate de exploatare. Numai 
realizînd înlre țările socialiste ra
porturi de deplină egalitate în 
drepturi, de respectare a indepen-

de

pe dv.,
Pe 

oa-

de 
lu-

STIMAȚI TOVARĂȘI,

tre- 
(A-

a- 
mulți, 
și in- 
cerce- 
Iiberă

Situația raporturilor de astăzi 
dintre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești ne 
îngrijorează pe toți, îl îngrijorează 
pe toți comuniștii. Cînd noi am pă
șit pe drumul luptei de eliberare a 
omului de asuprire, pentru elibera
rea socială șl națională a maselor, 
pentru înfăptuirea celei mai drepte 
societăți din lume — în care omul 
să se simtă cu adevărat om, în care 
tot ce se făurește 
fie închinat omului 
gindit niciodată că 
ca între comuniști,
cialiste să se folosească forța pen
tru impunerea unui anumit punct de 
vedere. Nu se poate concepe că a- 
semenea lucruri slnt compatibile cu 
ideologia noastră, cu concepția noas
tră științifică despre viață și des
pre lume. Aceasta poate avea ceva 
comun cu epoca Iul Ludovic al 
XlV-lea — să mă îndrepte Istoricii 
dacă greșesc — care spunea „l'etat 

teoreticieni

în societate să
— nu ne-am 

se poate ajunge 
între țările so-

comunismului
vii, îndelun-

fel, no! ne

c'est moi". Slnt unii
care își arogă dreptul de a da ju
decăți definitive, după 
„le marxism c'est moi", 
nu poate să afirme:
sint cu". (Aplauze furtunoase, 
le). Marsism-leninismul 
proprietatea nimănui; 
concepție științifică,
măsura în care toți oamenii politici, 
toți oamenii de știință, toți oamenii

principiul: 
Nu, nimeni 
„Marxismul 

ura-
nu este 

el este o 
și numai în

R poe- 
40 în
23,00
24,00

5,00 Buletin de știri; 5,05 — 
6,00 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastică;
5.30 Buletin de știri; 6,00—
8,25 Muzică și actualități ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,05 La 
micr-Son, melodia preferată;
9.30 Revista literară radio (re
luare); 10,00 Mici piese in
strumentale; 10,10 Cadran 
cultural; 10,25 Doine și jocuri 
populare; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Cîntăreti ai pla
iurilor noastre; 11,15 Cuteză
tori pornim în viață — cînte
ce pionierești; 11,30 Muzică 
din operete; 11,45 Sfatul me
dicului; 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul 
rat; 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 
Soliști și orchestre de 
ușoară ;
lare; 14,25 Recital de operă 
Ionel Pantea ; 14,50 Mereu
înainte ! — cîntece de tineret; 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 15,15 Radio-ra-
cheta pionierilor; 15,40 Cînte
ce patriotice; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. 
Sport; 16,20 Jocuri de pe So
meș; 16,30 Corespondentă 
specială ; 17,15 Antena tinere
tului ; 17,45 Muzică ușoară 
de Radu Gheorghiu și Enrico 
Fanciotti; 18.00 Buletin de 
știri; 18,02 Orizont științific; 
18,20 Nestemate ale folcloru
lui nostru ; 18,40 Pagini cele
bre din opere; 19,00 Radio- 
qazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră ; 20,00 Buletin de știri ; 
20,05 Rampa ; 20,20 Melodii 
populare cu Ana Pacatiuș și 
Constantin Dobre i 20,40 So
liști ins!. umentiști de 
ușoară; 20,55 Noapte 
copii; 21,00 Muzică; 
Gala umorului. Comici 
aii microfonului : Gr. Vasiliu- 
Birlic și Alexandru Giugaru; 
21,35 Șirag de melodii; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Noi melo
dii interpretate de Franck

A
Schdbel; 22,30 Moment 
tic j 22,35 Simfonia nr. 
sol minor de Mozart;
Intilnire cu jazz-ul i
Buletin de știri; 0,05—5,00
Estrada nocturnă. Buletine 
știri și meleo-rutiere la orele 
1,00, 2,00 șl 4,00.

PROGRAMUL II
7.30
me-
7,45 

reprezentativă
popu- 
(emi-

8.30
Calei-

7,00 Muzică populară; 
Buletin de știri. Buletin 
teo-rutier ; 7,40 Muzică ; 
Cîntă fanfara 
a Armatei; 8,00 Jocuri 
lare; 8,10 Tot înainte 
shine pentru pionieri); 
Buletin de știri ; 9,00
doscop muzical; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Dansuri de es
tradă; 10,30 File de legendă; 
10,55 Muzică de jazz; 11,15 
Cîntă Alga Florescu și Dan 
Gherasim; 11,35 Din cîrțtecele 
și dansurile popoarelor; 12.00 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12,11 Varietăți 
muzicale; 13,00 De toate pen
tru toți; 13.55 
slavă partidului" 
Paladi; 14,00 
Buletin meteo-rutier; 
Concert de prînz ; 
mecul valsului; 
populară; 15,45 Melodii 
Laurențiu Profeta; 16,15 Cîn
tă Violetta Villas; 16,20 Sfa
tul medicului ; 16,25 Concert
de muzică ușoară; 17.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; 17.15 Arta clavecinistă 
de-a lungul secolelor; 18.00 
Muzică ușoară; 18,15 „Mîn- 
drie șl cîntec ne eșli, Româ
nie" — emisiune de cîntece; 
18,25 Amfiteatru literar; 19,30 
Recital de 
Price ; 19,50 
cord"; 20,30 
lui. Știința 
prinderii ; 
cu Dorina 
Buletin de știri ;
dii... melodii; 21,40
Enescu ; 22.30 Melodii pono- 
lare i 22,45 Pagini alese din 
muzica ușoară ; 23,00 Radio
jurnal ; 23,07 „De la : precla
sici la moderni"; 23 54
Fragmente din opera „Vesta
la" de Spontini ; 0,24 Jazz;
0,55—1,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier.

vernului, de a înfăptui în mod nea
bătut sarcinile 
șl de stat, de 
putere de muncă și creație înfloririi 
patriei.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, tovarășul Ion Gheorghe Ma
urer a subliniat că poziția princi
pială a partidului și guvernului 
nostru față de ultimele evenimente 
internațolnale, consecventa în sus
ținerea poziției adoptate, izvorăsc 
dintr-o analiză rațională a împreju
rărilor, din convingerea profundă că 
prin această poziție apărăm socia
lismul, apărăm prestiqiul șl influen
ța Iui în lume șl, în același timp, 
apărăm ființa noastră națională. Po
ziția aceasta izvorăște din convin
gerea profundă că în afara libertă
ții și suveranității depline nici 
popor nu poate să se dezvolte 
măsura geniului său, 
sale. In ce-1 privește, 
mân nu poate concepe 
cepta să trăiască decît 
ran șl stăpfn al destinelor sale.

Vizita tovarășului Maurer în ju
dețele Mureș și Sibiu a constituit 
încă un prilej de manifestație a pro
fundului atașament al oamenilor 
muncii din țara noastră, indiferent 
de naționalitate, față de politica de 
o înaltă principialitate marxist-leni- 
nistă, a’ partidului nostru, a hotărî- 
rii întregului popor de a urma nea
bătut partidul, conducerea sa comu
nistă, pe drumul înfloririi patriei, 
al triumfului socialismului șl păcii 
în lume.

stabilite de partid 
a-șl dărui întreaga

un 
pe 

a hărniciei 
poporul ro
și n-ar ac- 
liber, suve-

prefe-
Sport.

13.20 
muzică

14,00 Cîntece popu- 
14,25 Recital

14.50

„Poem de 
de Radu 

Radiojurnal. 
14.03 

15,00 Far- 
15.30 Muzică 

de

operă I.eontvne 
„Discuri Electre- 
Ora specialislu- 

conducerii între-
20,50 Zece minute

Drăgbici ; 21.00
21,05 Melo-

Concert
superior de relații Intre 
îndoială că aceste rela- 

perfecționa tot mai mult 
ce noi popoare vor păși

dențel naționale, de întrajutorare to
vărășească, de neamestec în trebu
rile interne, putem oferi popoarelor 
un model 
state. Fără 
ții se vor 
pe măsură
pe calea socialismului. In felul a- 
cesta considerăm că trebuie să ne 
aducem contribuția la cauza gene
rală a soolalismulul.
suflețite).

Tocmai pornind de 
siderente și-a expus
poziția față de evenimentele 
glce care au avut loc în Cehoslova
cia, exprimîndu-șl dorința ca situa
ția creată să fie rezolvată pomln- 
du-se de la răspunderea față de 
socialism, de la restabilirea relații
lor de egalitate între statele socia
liste, de la respectul față de inde
pendența șl suveranitatea națională. 
De aceea, apreciem că este necesar 
să se realizeze acordul stabilit la 
Moscova, ca poporul cehoslovac 
să-și poată desfășura liber activita
tea de construcție socialistă, ca tru
pele străine să fie în cel mai scurt 
timp retrase din Cehoslovacia. (A- 
plauze puternice, îndelungi).

STIMAȚI TOVARĂȘI,

dezvoltarea activității de 
a tinerelor generații. Con- 
în preocupările dv. un loc 
trebuie să-l ocupe pregă- 

bune condiții a noului an, 
procesului

al cercetării științi-

Stațl în fața unor evenimente, 
sau mal bine zis, a unor sarcini 
noi : deschiderea anului universi
tar. Avem o nouă lege a învățămîn- 
tului care oferă o bază superioară 
pentru 
formare 
sider că 
principal 
tirea în
organizarea desfășurării 
în Invățămînt, 
fice, în așa fel încît noile generații 
care-și însușesc știința și cultura 
în universitatea și Institutele supe
rioare din Cluj, să dobîndească cele 
mai înaintate cunoștințe, să se pre
gătească temeinic pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea patriei 
noastre. In același timp, tinerii să 
fie educați în spiritul patriotismu
lui socialist, al prieteniei între po
poare, al internaționalismului socia
list. In aceasta constă una din în
datoririle dv. principale în momen
tul de față. (Vii aplauze).

Noi avem deplină încredere că 
tovarășii din învățămîntul superior, 
toate cadrele didactice din Cluj, 
oamenii de știință, de cultură, Toți 
cei care au de spus un cuvînt în 
munca de dezvoltare spirituală a 
patriei, de formare a tinerei gene
rații, nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru a-șl face datoria, așa 
cum o cere partidul, cum o cere 
conștiința lor de cetățeni liberi al 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
vii, puternice).

Doresc să vă mulțumesc pentru 
primirea deosebit de caldă, pentru 
cuvintele spuse aici de
care au luat cuvîntul, pentru 
festările de devotament la 
partidului, a conducerii sale, 
ceasta noi vedem o expresie
crederii în justețea politicii noastre 
care ne dă convingerea că mergem 
pe un drum just și că trebuie să 
facem totul pentru ca această poli
tică a partidului nostru să fie nea
bătut realizată în viață. (Vii aplau
ze).

Vă asigur, tovarăși, pe dv., 
toți intelectualii din 
cum am spus și în 
publice de astăzi — 
noastră de partid, că
nu vom precupeți nimic pentru 
ne face datoria față de popor, față 
de cauza socialismului 
noastră și în întreaga 
avea încredere că nu 
mai presus pentru noi 
rea poporului, servirea 
cialismului.

Dați-mi 
urez multe, 
vitatea dv. 
nerelor generații, 
științei și culturii, 
și multă fericire 
îndelung repetate, urale puternice).

tovarășii 
mani- 

adresa
In* a- 

a în-

pe 
Cluj — așa 
fața adunării 
că conducerea 

eu personal, 
a

patria 
Puteți 
nimic 
servl-

în
lume.
există
decît
cauzei so-

(Aplauze furtunoase).
voie încă

multe
nobilă

o dată să vă 
succese în acti- 
de formare a ti
de dezvoltare a 
multă sănătate 

tuturor. (Aplauze

muzică 
bună, 
21,05 

vestiți
glasul a numeroși parti- 
întîlnlre a fost subliniată 

de nezdruncinat a 
tuturor oamenilor

com ti- 
muncil 
șl mal 
și gu- (Ageipres)

Stație de 
îmbuteliere

La T.A.P.L. Petroșani se a- 
flă în curs de montare o nouă 
stație de îmbuteliere a berel 
la sticlă. Stația va asigura 
continuitatea prdcesulul de 
îmbuteliere în timpul revizii
lor periodice ce se vor exe
cuta la instalațiile actuale șl, 
bineînțeles, sporirea cantități
lor de sticle îmbuteliate ln- 
tr-o zl.

FILME
LUNI 2 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Tom 
și Jerry; Republica: Fragii sălba
tici ; PETRILA: Jocuri întrerupte; 
LONEA — Minerul: Război și pace; 
ANINOASA : Răpirea fecioarelor ; 
VULCAN: Martin soldat; LUPENI 
— Cultural: K.O. ; Muncitoresc: A 
dispărut un Fragonard ; PAROȘENI: 
Cînd tu nu eșli; URICANI: 
bărbații e o altă poveste.

Cu

8,30

8,40

T E L E V
DUMINICA 1 SEPTEMBRIE

Ora exactă. Cum va îi vremea ? Gimnas
tica de înviorare.
Pentru elevi. Consultații Ia matematici 
(clasa a VIII-a).
Aventurile echipajului Val-Vîrtej.
Ora satului.

9,00
10,00
11.30 TV pentru specialiștii din agricultură.
12,15
12,45
13,00
14.30

19.30
19,50
20,15
20.30

21,20

De strajă patriei. 
Telejurnalul de prînz. 
închiderea emisiunii de dimineață.
Zig-Zag — telemagazin duminical. In cu
prins : Muzică ușoară cu Gică Petrescu, 
cvintetul „Mamaia", Margareta Pîslaru ; 
Curierul inimilor prezentat de Octav Pan- 
cu-Iași ; Fotbal: ora 15,00 — Rapid — 
Progresul ; ora 17,00 Steaua — Dinamo Bu
curești ; Avancronică la Turul 
României — transmisiune de 
mul Dinamo.
Telejurnalul de seară. 
Telesport.
Rapsodia română „Albastru de Voroneț". 
Concertul tinereții. Soliști de muzică 
ușoară.
Film artistic „Gentlemenul din Cocody".

ciclist al 
la velodro-

I
22,45
23,00

19,00

19,30
19,50
20,00

20,35

20,55

i
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

LUNI 2 SEPTEMBRIE
Penlru noi, femeile ! 
Actualitatea industrială. 
Curs de limba franceză (reluarea lecției a 
o-a).
„Lyceum" — emisiune pentru tineret. 
Colegii noștri de Ia seral — transmisie in 
direct de la Liceul „Nicolae Bălcescu". 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.
Recital 
nească 
Trepte 
soare".
Ce-ați dori să revedeți ? 
Reîntilnire cu Charles Aznavour. 
Tele-universilatea. Istoria 
„Civilizația greacă" (II). 
Teatru in studio. „Henric 
Pirandello. Interpretează 
Teatrului C. I. Nottara. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

de poezie contemporană româ- 
în lectura autorilor.
spre viitor. „Păminlul de sub

civilizațiilor.

al IV-Iea" de L. 
un colectiv al

MISERI V

30
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CiND TE APROPII DE CURBE, 
ÎNCRUCIȘĂRI Șl ramificații de 
GALERII, SAU CÎND OBSERVI 
PERSOANE DE-ALUNGUL TRA
SEULUI DE TRANSPORT, MICȘO
REAZĂ VITEZA Șl STRIGĂ;
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STEAGUL ROȘU

de cercetări 
Dubna se 

mașină elec- 
care efec- 
de operații

din TokioPe străzile 
circulă un automobil fără șo
fer. Funcțiile acestuia sînt 
îndeplinite de un aparataj e- 
lectronic complicat.

de 0—1
200 de 
sub apă 
minute, 
nule.

Știați că

mal reduse

31

A-

ungi

Cll

existenta vieții.

de

ro-

Horațiu ; c) Nero.

Cicero ;

wi

c

tn
e-

pen- 
fl ne- 
bota-

Pe 
a

redare de imagini de tele- 
elaborate de firma japoneză 
au ca suport niște discuri 
din folie magnetică. Aceste

de 
de 

860

Firma londoneză „Mullard" a rea
lizat un aliaj magnetic de platină

bine).
Quintilian; c) Cicero. 
CIRCENSES. (Piine și jocuri in

c) Seneca ;
(Am venit, am văzul,

care 
ecuatorială 

formarea u- 
apă dulce, 
Inferioare.

front 
cest 
de cărbune pe minut din straturi 
grosimea de pînă la 6 picioare.

In care se fac cercetările, 
o anumită 
Patens —
șl cobaltului 

mult

„Leitflugtechnik-Union" a 
un avion cu planorul din

(Fără de care nu se

Aliaj magnetic

G. Bufon ; c) Juvenal.
NON.

anemonă — 
Indică prezența 

In subsol, 
de jumătate din a-
de un alb excepțio- 
frunzelor copacilor, 
apoi analizate, per-

Indicativul 
de zbor 
puterea 

viteza maximă de

G Cea mal grea carte din 
lume se află la Biblioteca re
gală din Stockholm. Ea cîntă- 
rește 350 kg. Pentru legarea 
ei s-au folosit seînduri groase 
de 40 mm. Pergamentul pe 
care este scrisă a fost prepa
rat din pieile a 100 de măgari.

@ Ta Institutul 
științifice de la 
montează o nouă 
tronică de calcul 
tiiează un milion 
pe secundă.

@ Griul se seceră aproape 
în toate anotimpurile: în Ia
nuarie — în Australia și A- 
merira de Sud, în februarie 
și martie — în India, în apri
lie — în Turcia, Egipt și Si
ria, în iunie în America de 
Nord, in iulie — în Europa 
Centrală și în august tn Ca
nada.

@ Intr-un minut omul ex
piră de 15—20 de ori, calul — 

16 ori, șoarecele — de 
■ ori. Balena poate sla 

fără să respire 30 de 
iar delfinul — 5 mi-

® După părerea specialiști
lor, anul acesta se oferă as
tronomilor cele mai bune con
diții de studiere din ultimii 
ani. Ia 22 septembrie, în ri
nele regiuni ale globului 
mintesc se va observa o 
elipsă totală de Soare, iar 
cursul nopții de 5 spre 6 
torabrie o eclipsă de I.ună. Ia 
13 decembrie vom fi martorii 
unei frumoase ploi de stele, 
aproximativ 20 la oră.

Un simpatic pensionar 
grădină zoologică (cerb lopă
tat).

PANORAMIC
In ultima vreme, țările latino-a- 

mericane pășesc pe calea creării u- 
nei cinematografii naționale. Printre 
acestea se numără și Bolivia, unde 
a fost realizat recent primul film 
artistic de lung metraj intitulat 
„Ucamau". Iată ce relatează despre 
subiectul acestui film regizorul său 
Jeen Delmas, reprezentant al tinerei 
cinematografii latino-americane : 
„M-am inspirat din viața indienilor. 
Acțiunea filmului se desfășoară 
pe țărmul lacului de munte Titicaca. 
Filmul 
rănilor 
regigni 
vestea

Inițiativa creării primului film ar
tistic național aparține Institutului 
de Cinematografie bolivian. La în
ceput, institutul a turnat filme do
cumentare și de scurt metraj. In 
1964 a fost alcătuită o echipă care 
urma să realizeze primul film artis
tic de lung metraj. Echipa trebuia 
să redea în acest film trăsăturile 
caracteristice țării, avînd libertatea 
de a-și alege orice temă.

In film majoritatea actorilor sînt 
amatori.

piezintă situația tragică a ță- 
în una din cele mai sărace 
din Bolivia, precum și po- 

dramatică a unei iubiri".

La Hollywood se turnează în pre
zent un film despre președintele 
S.U.A., L. B. Johnson. Rolul preșe
dintelui va fi interpretat de un văr 
al său, șeriful texan B. B. Peck, în 
vîrstă de 66 de ani. Protagonista 
feminină va fi actrița Elke Sommer.

iii
La Studioul ,,Lenfilm" din Mos

cova se lucrează intens la turnarea 
filmului artistic pe ecran lat 
două serii „Cadavrul viu", < 
piesa cu același 
Tolstoi. Rolul lui 
este interpretat de

Filmul va apare 
Vengherov.

t în 
după 

nume a lui Lev 
Fedor Protasov 

A. Batalov.
în regla lui V.

O

ȘTIINȚA. T E H NIC A
Mașină 
nentru

de havat 
fronturi

La săparea 
gătirea frontului necesită 
considerabile. Firma 
chine Development" 
haveză la care capul 
tuat în afara benzii 
Acest cap tăietor, 

lungul benzii transportoare, per- 
deplasarea mașinii, economi- 
75 la sută din forța de muncă, 
dazul în care într-un singur 
se folosesc două mașini de a- 

fel, se pot bava pînă Ia 10 t 
cu

fronturilor lungi, pre- 
eforturl 

„Webster Ma- 
a realizat o 

tăietor este si- 
transportoare. 
deplasîndu-se

Vegetația indică 
zăcămintele 
de petrol

Geobotanica, care a apărut
circa 10 ani în urmă, în Uniunea 
Sovietică, este folosită astăzi în 
toate țările occidentale. Această 
știință se ocupă de raporturile care 
există între caracterele vegetației

șl cobalt denumit „PIatinax-2". 
cest aliaj posedă înalte proprietăți 
anlicorosive, se prelucrează bine. 
Ca urmare, din el se vor putea 
confecționa piese magnetice minia
turale pentru ceasornice electrice, 
aparate de ascultat șl diverse pal- 
patoaTe.

Prelucrarea mecanică a pieselor 
din aliajul „Plalinax-2" este efectua
tă Înainte de tratamentul termic, 
iar magnetizarea se efectuează după 
tratamentul termic.

de a Implica cheltuieli 
de deservire.

Noul avion, care are 
LFU-205, are greutatea 
1 200 kg, un motor cu 
200 CP șl 
km/h.

Ghețari și viată 
pe Venus?

dlntr-o anumită regiune șl natura 
subsolului In zona respectivă. Ză
cămintele metalice se pot prevedea 
după florile sau frunzele copacilor 
din zona

Astfel, 
Pulsatilla 
nichelului 
dacă mai
ceste flori sînt 
nai. Nervurile 
pulverizate și 
mit să se Tepereze zăcămintele de
cupru. Uraniul șt loriul, metale utile 
pentru industria atomică, au efecte 
genetice ușor de descoperit asupra 
gramineelor.

Institutul francez al petrolului In
tenționează acum să aplice aceeași 
metodă pentru 
mintelor 
cetătorii 
mească 
funcție
cunoscute. Se pare că există 
numită corelație Intre , tipul vegeta
ției și Tegîunile cu o puternică 
concentrație petroliferă. Deci, 
tru a prospecta petrolul vor 
cesard studii aprofundate de 
nică.

Avion 
din masă plastică

descoperirea zăca- 
petrolifere. In prezent, cer- 

se străduiesc să Intoc- 
un tabel al vegetației, în 
de zăcămintele petrolifere 

o a-

Firma 
construit 
masă plastică, care este primul de 
acest tip din Germania occidentală. 
Ulterior, aceste avioane se vor vin
de la prețul de 25 000 de dolari 
(100 000 mărci vest-germane).

Elaborarea avionului a costat 
750 000 de dolari.

Planorul noului avion este execu
tat din masă plastică „lekuterm", 
realizată de firma „Farbenfabriken 
Bayer Chemical". Grație greutății 
sale mai reduse, acest avion poate 
zbura cu o viteză mal mare. El 
prezintă avantajul de a putea fl ra
pid confecționat, precum șl acela

Planeta Venus poate fl acoperită 
Ia poli cu munți de gheață, 
s-au topit In regiunea 
fierbinte, șl au dus la 
nor oceane și mări de 
populate cu organisme

Această teză surprinzătoare a fost 
omisă de Laureatul Premiului Nobel 
pentru chimie, Willlard F. Libby. El 
a publicat Ipoteza sa în revista 
„Science Magazine". Libby, fost 
membru al Comisiei americane pen
tru energia atomică, este astăzi 
directorul Institutului pentru biofi
zică șl fizică planetară de Ia Uni
versitatea din Los Angeles.

Libby a mal emis părerea că pe 
Venus nu există vînturi nord-stid 
sau est-vest șl că vîntur.ile de 
Venus provin din zona fierbinte 
Ecuatorului.

Libby intenționează să creeze 
laborator condițiile atmosferice
xistente, după părerea sa, pe pla
neta Venus pentru a studia dacă 
este posibilă

Cine a spus ?

Șoapte 
sub tejghea

FOILETON
„Librăria noastră" din Lu- 

peni. Unitatea nr. 22. In lo
cal — curățenie. In rafturi — 
ordine și nu prea. Pe tejghea 
— cărți. Și noută/l și vechi
turi. Pe ușă, zilnic, intră cum
părători. Pentru că e librăria 
lor. A tuturor. Adică
e a tuturor. E doar 
Favorita zeilor...

apoi doi milițieni, 
ziua I
ziua!

nu prea 
a unora.

minuscul 
sensibil 

mascat tu- 
trecut pra-

ziua I
ziua I
„Elevul Dima din-

Cineva, cu-n 
dar foarte 
magnetofon, 

turor privirilor, a
gul acestei unilăti. Pe bandă 
au fost imprimate următoarele 
dialoguri:

— Bună
— Bună
— Avefi 

tr-a Vil-a"!
— N-avem „Elevul Dima 

dintr-a VIl-a“l
— împărate, iar te caută 

cineva... (era vocea Magotului 
— un personaj din carte).

— Fii liniștit, șefule, 
toarea nu le trădează 
vocea Basului — alt 
naj).

— Deci n-avett...
— Nu, am avut doar

vinză-
(era 

perso-

10 e-

cunzișul și-a intrat sub... un 
braf.
I

nlra
— Bună
— Bună
— II avefi cumva pe „Ele

vul Dima"?
— M-am arși Acum nu mai 

(era chiar vocea lui Dl-scap 
ma).

Te va trăda, e sigur, li e 
să te mal ascundăfrică

o altă voce din carte). 
— Da, poflift.

— Mulțumesc.
Cel doi au plecat cu... 

/urnirea sub braf.

A poi, altcineva...
Bună ziua I 
Bună ziua I

— Aveți...
— Ți-am mai spus și 

tovarășe, n-avem...
— Bine, dar pentru alții a- 

veți.
— N-avem. Și-n definitiv nu 

te interesează, 
alte 
cărți

(era

ieri,

Cumpără și
cărți. Că-mi ceri numai 
rare 1

xemplare și s-au dus... (era — Vrei, inu vrei, bea Gri
vocea vînzătoarei Kolojt Mar- gore agheazmă (o voce de
gareta). sub tejghea).

— Dacă mă uit sub tej-
"Dește citeva minute de ghea...

la ieșirea... refuzatului.
— Bună ziua I
— Bună ziua I
— Aveți „Elevul Dima..."?
— N-avem. A fost dar s-a 

epuizat.
— Exact. Sînt epuizat. Po

litia e doar pe urmele mele 
(era vocea lui Grig Dima).

— Taci,
(era vocea

Grig, că te vinde 
Lottei).

— N-al dreptul. Mai am, 
intr-adevăr, trei bucăți (intre 
timp omul se apropiase de 
tejghea) dar sint pentru noi: 
pentru mine, colega și pentru 
responsabilă.

— Despre noi 'de ce n-o 
spunind nimfa ? 
alte exemplare 
ghea).

— Da 1 'Am să
ganele in drept. Vot reclama...

—■ Poți merge și la mama 
dracului că nu-mi pasă I

— Asta e tare pe pozi/le I 
(o voce prăfuită tot de sub 
tejghea).

— Dar plnă cind o să mai 
fie ? (o altă voce).

11 
(se întrebau 
de sub tej-

merg la or-

alte citeva minute 
la Ieșirea celui 
„n"-lea refuzat.

este 
de 
de-al

— Sărut mtinlle 1
— Servus!
— Dă-mi și mie I 

levul Dima"!
— Ține, dar să 

cineva. Ia și-un 
„Cărjf noi" și învelește-?...

— Adio, fraților l (era vo
cea lui Dima).

Un exemplar a părăsit as-

te rog „E-

1 n continuare, banda, 
nervoasă, s-a rupt. E- 
xacl la cuvintele „pină 

cind ?".
V. TEODORESCU 

după o corespondentă de la 
Simion CETEAN

nu te vadă 
program

Discuri magnetice 
pentru redarea 
imaginilor

Cele mal noi aparate de Înregis
trare șl 
viziune, 
„Sony", 
formate
discuri permit înregistrarea, respec
tiv redarea imaginilor de televiziu
ne pentru 30 minute. In acest scop, 
semnalele de televiziune sînt com
primate electronic. Citirea discului 
se face de un cap de citire care 
este condus de-a lungul discului ca 
și un braț de pick-up.

1) AMOR PATRIAE RATIONE VALENTIOR 
OMNI (Dragostea de patrie c mai presus 
orice rațiune).

a) Cicero ; b) Marțial ; c) Ovidiu.
2) C1VIS ROMANUM SUM (Sint cetățean 

man).
Titus Liviu; b) Seneca; Cicero. 
DURA LEX, SEP LEX (Legea este aspră, 

e lege).
Plautus ; b) Voltaire ; c) Cornelius.

MAGISTER DIXIT. (Profesorul, maestrul a 
spus).

Pifagora ; b) Ilorațiii ; c) Virgiliu. 
MORITURI DE SALUTANT. (Cei care vor 
te salută).

Suetone ; b) Cezar ; c) Nero.
NON MULTA SED MULTUM. (Nu trebuie 

să știi multe, ci
a) Marțial ; b)
7) PANEM ET 

circ).
Juvenal ; b) 
RARA AVIS. (Pasăre rară).
A. Pann; b) 
SINE QUA 

poate).
a) Virgiliu ; b)
10) VENI, V1DI, VICE

am învins).
a) Titus ; b) Cezar ; c)
11) VOX POPULIS, VOX DEI. (Vocea poporu

lui, vocea Iui Dumnezeu).
a) Alcuin ; b) Petronius ;
12) VARIUM ET

MINA. (Ceva schimbător,
a) Ovidiu ; b) Virgiliu ;
RĂSPUNS: lc; 2c; 3

8c; 9 autor

a
FE-

4a;
11a;

Nicolae TARASESCU
student

Tacitus.
Editura belgiană Gerard din Verviers, ale cărei < 

locții Marabout (Cartea de buzunar belgiană) sînt vîn- 
dute în lumea întreagă, în milioane de exemplate, 
adăugat celor nouă colecții ale sale încă două ; „Poc
ket Marabout" — cărți de aventuri pentru tineret, la 
care șase autori înviorează seria cu un personaj prin- 

toate cărțile ; și „Auto flash", o co- 
prezintă diferitele modele de auta- 
pe piață.

cipal întîlnit în 
lecție nouă care 
mobile existente

Cu prilejul lansării seriei „Pocket Marabout", 
ditura „Gerard" a reușit să miniaturizeze șase volume 
din această colecție și să le prezinte sub formă dc 
port-chei original. Fiecare cărticică are 64 de pagini, 
scrise citeț, precum și ilustrațiile foarte reușite aie pri
melor pagini.

La ce ar fi 
bun un 
asteroid ?

lost apreciată la 90 miliarde 
mărci.

Cu ajutorul exploziilor ato
mice și al rachetelor s-ar pu
tea modifica orbita aceslor 
asleroizi în așa fel ca ei să 
înceapă să se rotească în ju
rul Pămintului, transformin' 
du-se în sateliții săi.

Ceasul rău ?
P'i- 

cu 
pu- 

cos-

După trecerea recentă a as- 
teroidului Ikar in apropierea 
Pămintului, interesul iată de 
asleroizi a crescu!. Fizicianul 
Oskar Pschorr (din R.F.G.) a 
lăcut o serie de calcule 
vind intrarea in legătură 
aceștia, stabilind că s-ar 
tea construi pe ei slajii
mice sau ar putea fi lolosi/i 
ca surse de minereuri, utile 
pentru planeta noastră.

Perspectiva „domesticirii" 
așa-numijilor asleroizi alcălui- 
ti in mare parte din nichel 
și fier care traversează des
tul de des orbita Pămintului 
este destul» de interesantă. Ei 
sint alcăluiji din 90 la sulă 
fier, 9 ia sută nichel iar res
tul din procente foarte reduse 
de aur, argint, platină. Valoa
rea materiei prime existente 
intr-un asemenea asteroid a

Sergio Carrera din Mexico 
iăcea mai bine dacă răminea 
acasă în ziua aceea, căci ghi
nioanele s-au |inu! lanț.

In autobuzul în care s-a ur
cat ca să ajungă la o intil- 
nire, i s-a furat portmoneul 
Persoana cu care urma să se 
fntîlnească n-a venit. Cu mă
runțișul pe 
în buzunar, 
bea o bere.
zat bine la masă, că trei vlăj
gani cherchelifi i-au căutat 
ceartă și l-au bătut măr. 
dicindu-se cu chiu 
pe jos, cetățeanul 
intr-un autobuz ca

care il mai avea 
omul s-a dus să
Nici nu s-a așe-

fil
eu vai de 
s-a urcat 
să se in-

c) Calon.
MUTABILE SEMPER 

totdeauna femeia), 
c) Epictet. 
autor necunoscut; 
necunoscut; 10b;

toarcă acasă. La coborite a 
alunecai și s-a lovit la cai. 
de bordura trotuarului, trac- 
lurindu-și baza craniului.

Recompensă
Maimuța Cleopatra, de la 

grădina zoologică din Torino 
/Italia), era lavorita d-nei 
Gemma Bedello, care ii adu
cea zilnic lot felul de 
lăți,

Recent,
Gemma / 
mujă a I 
încă cu 
dată ea 
o sticlă 
ii plăcea foarte mult. Des
chizând sticla, d-na Gemma a 
găsit sub dop lozul cel mare 
al unei loterii, oferit 
reclamă, de către 
de automobile. Și 
timp ce Cleopatra 
cu sucul, fericita 
s-a dus să-și primească pre
miul, binemeritat de altfel 
pentru bunătatea ei.

bună-

d-nei 
mai- 

și

preocuparea 
pentru această 
fost recompensată 
generozitate. De astă 
li adusese Cleopatrei 
cu suc de fructe care 

mult.

drept 
o fabrică 
astfel, in 
se delecta 

cișligăloare

2 500 kilometri
pe șoselele Iugoslaviei

bine păstrată, cu ziduri groase și 
multe turnuri. Adăpostește un ori
ginal muzeu militar In aer liber cu 
exponate ilustrînd evoluția tehnicii 
militare din cele mai vechi timpuri 
și pînă azi.

In stînga, o frumoasă perspectivă

Slavia, 
nivele, 

este
Și

un mic zgîrie-

șl un important 
industrial. Oa- 
Iugoslaviel, la

a-
apropierea 

Pancevo. 
capitalei, 

un frumos

mic decît

15 iulie 1968. Punctul de froniie- 
■ră Stamora. Căldura este înăbuși
toare. (O vom regreta mai tîrziu). 
Obișnuitele formalități de vamă, a- 
ranjarea ceasurilor după ora iugo
slaviei.

Și acum, la drum 1
Prima localitate întîlnila — Vir- 

șeț. Multă lume vorbește românește. 
Treptat, șoseaua devine tot mai 
glomerată — so simte 
Belgradului. Trecem prin 
In zare apar contururile 
Intrăm în oraș trecînd 
pod peste Dunăre.

Belgradul — oraș mai
Bucureștiul, cil străzi destul de în
guste, nu are bulevarde largi. Tra
versăm orașul trecînd prin centru. 
Aglomerația crește, se circulă în 
coloane strînse, cu o distanță mică 
între autovehicule. Milițienii, îm- 
brăcați complet în alb, dirijează 
fluxul necontenit al automobilelor 
cu gesturi de balet. Principalele in
tersecții nu au stopuri, toată răs
punderea „descurcării" circulației 
mari apasă pe umerii agenților. Și... 
se descurcă destul de bine. Pieto
nul, la trecerea marcată cu „zebră", 
este suveran. Traversează tn pas 
tacticos, nu se grăbește; o coloană 
interminabilă de mașini așteaptă, 
fără semne de enervare.

Dacă pietonul evită să traverseze 
pe „zebră" vrîncl să aștepte mași
nile, este poftit cu un gest larg 
mîinii de către șofer 
Doar are prioritate I

Din toate punctele 
Belgrad, ești condus
galbene „spre centrul orașului", 
colțurile fără vizibilitate, 
panoramice bombate 
culația. Sîntem în 
Căutăm un loc de 
îl găsim destul de 
aglomerația mare,
străzi —- indicatoare : 
bligalorie pe trotuar". O primă plim
bare pe străzi. Bulevardul Mareșal 
Tito și bulevardul Armata Populară 
sînt principalele artere care traver
sează orașul. Foarte multă lume pe 
străzi, mulți străini. O raită prin 
magazine. Mare varietate de măr
furi, toate expuse la vedere pe raf
turi, pe tejghele. O variată gamă 
de sortimente, după mărimi și cu
lori pînă la cele mai mici numere, 
pentru copii. Prezentare atrăgătoare, 
ambalaje frumoase, viu colorate. 
Vînzători foarte amabili, cu zîmbe- 
tul pe buze, îti golesc un raft în
treg pentru a-ți alege produsul do
rit.

O vizită la Kalemegdan, o veche 
și imensă fortăreață de peste 30 ha,

să

de 
de

NOTE
DE DRUM

asupra lui Novi Beograd, așezat In
tre Sava și Dunăre. Cartier frumos, 
cu care pe drept cuvînt se mîndresc 
belgrădenli. Pe o colină, la Avala, 
se ridică mausoleul soldatului necu
noscut, la care se ajunge ureînd un 
șir lung de trepte. Oboseala este 
compensată de perspectiva minunată 
asupra orașului. Alături se înalță 
semețul turn al televiziunii.

Belgradul — oraș vechi, 
trecut glorios — 
mum din epoca 
este o veche și 
tie la confluența 
rii, un important 
Balcani numit și
în perioada invaziilor turcești, 
lîngă clădirile vechi, de stil, cu 
patina vremii pe ziduri, orașul se 
„prezintă" vizitatorului cu multele 
sale cartiere noi, luminoase, în cu
lori pastelate. In centrul Belgradului

anticul
celtică și 
puternică
Savei și
punct strategic în 
„Cheia Europei" 

Pe

cu un 
Singidu- 
romană, 

fortifica- 
a Dună-

al
traverseze.

acces spre 
indicatoare

La 
oglinzi

ușurează cir- 
centrul orașului, 
parcare pe care 
ușor, cu toată 
Pe principalele 

„parcarea o-

— hotelul 
nori cu 20

Belgradul 
centru cultural
menii din capitala 
care am fost găzduiți, ca șl simplul 
trecător de pe stradă căruia i-am 
cerut o informație, manifestă o deo
sebită amabilitate. Am fost întîm- 
pinați cu multă simpatie peste tot» 
din mașini nl se făceau semne de 
prietenie, văzîndu-ne cu emblema 
„R". Pe stradă, auzindu-ne vorbind 
românește, eram înconjurați cu 
multă simpatie. A doua zi traver
săm din nou întregul oraș; pornim 
să străbatem șoselele Iugoslaviei, In 
interiorul țării.

Treptat, ne apropiem de munți. 
Primul oraș mai Însemnat — Cia- 
ciak — un oraș vechi Insă cu mul
te blocuri noi; un bloc-turn domi
nă centrul. Șoseaua trece pe lîngă 
un baraj cu un lac de acumulare, 
urcă, urcă mereu pe un șir de ser
pentine cu care ne vom obișnui 
treptat deoarece cam așa vom par
curge de acum înainte multe sute 
de kilometri. Șoseaua pătrunde In 
primele tunele, plăcuțe reflectori
zante lucesc ca licuricii, arăttndu-ne 
drumul. Sîntem în munți. De alt
fel, peste 40 Ia sută din suprafața 
țării este
150 vîrfu

acoperită de munți, cu 
ri peste 2 000 de metri.

(Va urma)

Dr. E. LEPĂDATU

Un scurt popas în Cheile Lini, din munții cu același nume.
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ÎNTREVEDERI
ALE PREȘEDINTELUI CELEI 
DE-A XXII-A SESIUNI A 
ADUNĂRII GENERALE
A O. N. U.

CURIER • CURIER • CURIER

NEW YORK 31 (Agerpres). 
In zilele de 29 și 30 august, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, președinte
le celei de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
primit, la sediul Misiunii per
manente a României la O.N.U., 
pe ambasadorul George Igna
tieff, reprezentantul perma
nent al Canadei la O.N.U., 
lordul Caradon, ministru de 
stat la Foreign Office, repre
zentantul permanent al Marii 
Britanii la O.N.U., și pe amba
sadorul Joao Augusto de 
Araujo Castro, reprezentantul 
permanent al Braziliei la

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA Bl (Agerpres). —
Postul de radio Praga a a- 

nuntat că sîmbătă a început în 
sala spaniolă a Hradului din 
Praga, plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. Lucrările 
plenarei au fost deschise de 
O. Cernik, membru al Prezidiu
lui C.C. al* P.C.C. Referatul

Eforturi pentru normalizarea 
situației la Praga și Bratislava

PRAGA 31 (Agerpres). —
Datorită eforturilor depuse 

de autoritățile pragheze, capi
tala cehoslovacă începe să-și 
reia treptat înfățișarea obișnui
tă. Majoritatea praghezilor și.-au 
reluat lucrul în întreprinderi, 
ateliere și birouri. Deși mai 
sînt greutăți, transportul oră
șenesc începe să se normalize
ze. Au început pregătirile pen
tru refacerea rețelei de ca
bluri telefonice. Sîmbătă și-a 
reluat apariția cel de-al patru
lea ziar, „Svobodne Slovo".

Deși o parte din coloana de 
blindate staționate lingă Banca 
de Stat s-a retras, iar numărul 
tancurilor din fata Școlii de 
război s-a micșorat, o serie de 
instituții, printre care agenția 
CTK și redacțiile unor ziare, 
continuă să fie ocupate. In alte 
puncte ale orașului Praga, blin
datele continuă să rămînă pe 
poziții.

Un articol al secretarului C.C. 
al Partidului Muncii din Eivetia

♦

BERNA 31. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Jean Vincent, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Elveția, a publicat în ziarul 
,.Voix Ouvrier", un articol în 
care se pronunță pentru „evv

decretarea stării 
j de asediu 
I în Paraguay
: ASUNCION Bl (Agerpres). 
: Dictatorul Paraguayan Al- 
i fredo Stroessner a decretat 
i starea de asediu pe timp de 
: 90 de zile în patru departa- 
: mente ale tării, în urma 
: zvonurilor privind pregăti- 
; rea unei lovituri de stat. 
: Stroessner, care a venit la 
: putere în 1954 printr-o lo- 
i vitură de stat și al cărui 
; guvern se menține în con- 
: dițiile existenței aproape 
■; permanente a stării de ur- 
: gentă, a declarat că „măsu- 
: ra luată are scopul de a 
: combate forțele subversive 
i din țară".

BERLINUL OCCIDENTAL. — Aspect din timpul unei <ecente c,ocniri cu poliția, cu prile
jul unei demonstrații a studenților împotriva neonazismului in fața sediului unuia dintre zia
rele trustului de presă Sprienger.

O.N.U., președintele Consiliu
lui de Securitate pe luna au
gust.

Ministrul Afacerilor Exter
ne a primit, de asemenea, la 
31 august, pe ambasadorul 
Gopalaswami Parthasarathi, re
prezentantul permanent al In
diei la O.N.U.

Cu ocazia întrevederilor, 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme de lucru ale Organizației 
Națiunilor Unite, chestiuni cu
rente privind închiderea lu
crărilor celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. și probleme ale rela
țiilor bilaterale.

principal cu privire Ia situația 
politică actuală a fost prezen
tat de Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C. In 
continuare au luat cuvîntul 
președintele Republicii, L. Svo
boda, și președintele Adunării 
Naționale, J. Smrkovsky. Lu
crările plenarei continuă.

La Bratislava, primarul ora
șului a dat asigurări guvernu
lui că va face tot ce este nece
sar pentru normalizarea vieții 
în oraș, pentru menținerea or
dinii și calmului, astfel încît să 
nu se poată invoca nici un mo
tiv pentru rămînerea armate
lor străine în oraș.

In tară se fac eforturi pen
tru recuperarea pierderilor su
ferite'de economie în ultimul 
timp. Apelul adresat în acest 
sens oamenilor muncii a găsit 
un larg ecou în sferele de ac
tivitate. In diferite sectoare 
industriale, se constituie „schim
buri ale lui Dubcek“ — în ca
drul cărora colective de oa
meni ai muncii efectuează ore 
suplimentare pentru a contri
bui la reducerea pierderilor su
ferite.

Populației i-au fost adresa
te apeluri de a participa la 
munca patriotică pentru strin- 
gerea recoltei.

cuarea progresivă si, pe cît po
sibil, rapidă a tuturor trupelor 
care au intervenit in Ceho
slovacia". Autorul articolului, 
după ce arată că „poporul ceho
slovac s-a dovedit a fi unit în 
jurul guvernului, Adunării Na
ționale și conducerii Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia", subliniază că „aceasta, 
constituie o dezmințire puterni
că a temerilor exprimate cu 
privire Ia acțiunile contrare
voluției. Dacă forțele contra
revoluționare ar fi avut cu a- 
devărat virulenta și puterea ce 
li s-au atribuit, ele ar fi profi
lat de o situație tragică ce le 
favoriza la maximum. Or, a- 
ceasta nu s-a întîmplat. Dimpo
trivă, niciodată, nici un mo
ment, forțele reprezentative ale 
Cehoslovaciei nu au avut in
tenția de a se îndepărta de so
cialism, de socialismul pe care 
vor să-l construiască. Faptul 
acesta este primordial".

In articol se arată în conti
nuare că „nu s-a ținut seama 
de opiniile sau de avertismen
tele exprimate de partidele co
muniste și muncitorești, care, 
în număr mare, s-au pronunțat 
împotriva intervenției militare".

R. D. VIETNAM. — Femei dintr-o unitate antiaeriană din Hai Thinh, provincia Nam Ha, 
intr-un moment de răgaz.

PREZENTE
RftMÎNEȘII
ALGER 31. — Corespon

dentul Agerpres, C. Benga, 
transmite : Vineri după-amia- 
ză a fost deschisă cea de-a 
cincea ediție a Tirgului in
ternațional de la Alger. Timp 
de 15 zile, tirgul internațional 
din capitala Algeriei va con
stitui ca și in anii precedenți 
punctul de atracție a sute 
de mii de vizitatori sosiți din 
toate colțurile țării și din 
străinătate. La această ediție 
a tirgului participă peste 20 
de țări, remarcîndu-se pre
zența unor noi firme — cum 
ar fi cele din Japonia și Bra
zilia.

Republica Socialistă Româ
nia prezintă in cadrul Tirgu
lui produse industriale, ma- 
șini-unelte, mașini de prelu
crat lemnul, motoare electri
ce, tractoare, camioane „Car- 
pați", bunuri de larg con
sum, precum și machete ale 
unor complexe industriale.

Deschiderea Tirgului inter
național de la Alger a avut 
loc in prezența președintelui 
Consiliului Revoluției Algerie
ne, Houari Boumediene, a 
membrilor guvernului și ai 
conducerii partidului F.L.N. 
Președintele Boumediene și 
persoanele care l-au însoțit 
au vizitat pavilioanele țărilor 
participante, printre care si 
cel al țării noastre. La intra
rea in pavilionul românesc, 
înaltele personalități alaerie- 
ne au fost salutate de Nico- 
lae Sipos. ambasadorul Româ
niei în Algeria, și de Ion 
Bcambă, directorul pavilio
nului. Oaspeții s-au oprit în
delung în fața exponatelor, 
interesindu-se în mod amă
nunțit de calitatea acestora.

£•
ATENA 31. — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Sîmbătă seara a 
avut loc la Salonic, în pre
zența primului ministru a1 Gre
ciei, Gheorghios Papadopou
los, a vicepremierului D. Pa- 
tilis si a ministrului coordonă
rii N. Makarezos, festivitatea 
inaugurării celui de-al 33-lea 
Tîrg internațional de la Salo
nic. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice și e- 
conomice. Din partea română, 
la inaugurarea tirgului au 
participat Nicolae Vasile, șe
ful Reprezentanței economice 
a Republicii Socialiste Româ
nia la Atena, și Constantin 
Buciu, director comercial al 
Pavilionului intreprinderilor de 
export ale României. Româ
nia este reprezentată, de a- 
semenea, in calitate de ob
servator, și la întilnirea inter
națională pentru dezvoltarea 
regională, ale cărei lucrări 
vor începe Ia Salonic la 1 
septembrie.

Comunicat privind crimele de război 
săvîrșite de americani 
pe teritoriul R. 0. Vietnam

FIANOI 31 (Agerpres). Co
misia R.D. Vietnam pentru 
investigarea crimelor comise 
de S.U.A. in Vietnam a dat 
publicității un comunicat cu 
privire la crimele de război 
săvîrșite pe teritoriul R. D. 
Vietnam de americani în pe
rioada care a trecut de la a- 
nuntarea de către președinte
le S.U.A. a „bombardamente
lor limitate". In comunicat se 
arată că numărul raidurilor 
aviației americane deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam a 
crescut de la 75 pe zi la înce
putul acestui an. la 207 pe zi 
în luna august. Numai în pri
mele două săptămini ale aces
tei luni, au fost bombardate 
peste 2.200 de obiective. In 
ciuda afirmațiilor guvernului 
american, fsotrivit cărora avia
ția S.U.A. nu va bombarda 
localități populate, numeroase

Acțiuni de luptă ale 
patrioților sud-vietnamezi

SAIGON 31 (Agerpres). For
țele patriotice sud-vietnameze 
au continuat să acționeze în 
regiunea platoiirilor înalte : 17 
rachete au fost lansate în zo
rii zilei de sîmbătă asupra 
localității Piei Ku. De aseme
nea, în provincia de coastă, 
în apropiere de Binh Dinh, 
alto grupuri de patrioti au 
atacat o poziție deținută de 
forțele guvernamentale.

In ultimele 24 de ore, rela
tează agenția U.P.I., acțiunile

Situația 
din Congo (B)

BRAZAVILLE 31 (Agerpres). 
După ce fusese decretată de 
urgență starea de asediu, se 
părea că în Congo (Brazaville) 
situația se normalizează. In
tr-un comunicat laconic difu
zat de postul de radio Bra
zaville sîmbătă dimineața, mi
nistrul apărării naționale -s-a 
adresat populației cerîndu-i 
să-și reia activitatea profesio
nală. El a menționat însă că 
starea de asediu va mai ră- 
mîne cîtva timp în vigoare. 
După aceea, postul de radio, 
care în cursul zilei de vineri 
fusese întrerupt, și-a reluat 
emisiunile normale. La scurt 
timp însă, „Vocea revoluției 
congoleze" a difuzat un mesaj 
„patetic”, după cum îl califică 
corespondentul agenției France 
Presse, al președintelui Alfons 
Massemba Debat și care de
monstrează că, sub un calm 
aparent, situația pare că se 
înrăutățește. Mesajul se adre
sează unor tineri care fac par
te din apărarea civilă, retrași 
în așa-numita tabără meteoro
logică, cerîndu-le să depună 
fără întîrziere armele. Arma
tei, de asemenea, i se cere 
să depună armele și să se re
întoarcă în cazărmi.

Care este cauza acestor tul
burări? In lipsa unor știri con
firmate, corespondenții de pre
să presupun că ele ar fi fost 
provocate de tinerii din așa- 
numita tabără meteorologică, 
favorabili fostului ministru al 
informației și pentru proble
mele tineretului, Andre Hom- 
bessa, recent demis sub acu
zația că ar fi furnizat arme 
partizanilor săi. O dală cu el 
au fost înlăturate și alte per
soane oficiale de la Brazaville 
care îl sprijineau, toți refu- 
giindu-se în tabăra meteorolo
gică, de teama unei foarte po
sibile arestări. Nu se știe în
că ce atitudine a adoptat ar
mata. In orice caz, se pare că 
vineri au avut loc puternice 

sate din R.D. Vietnam au fost 
supuse bombardamentelor. Co
municatul subliniază că în ul
timele patru luni s-au intensi
ficat deosebit bombardamente
le asupra obiectivelor din do
meniul economiei apelor, care 
au o însemnătate vitală pen
tru producția agricolă a tării.

☆
I-lANOl 31 (Agerpres). A- 

genția V.N.A. transmite că la 
30 august forțele armate din 
provincia Nghe An au dobo- 
rît un avion american de tip 
„A-4", care violase spațiul ae
rian al R.D. Vietnam. Rapoar
te suplimentare indică că un 
avion ,,F-1" a fost doborît in 
provincia Quang Binli, iar al
tul în provincia Vinii Linh. 
Numărul total al avioanelor 
americane doborîte deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam se 
ridică în prezent la 3.124.

ofensive ale patriotilor au fost 
îndreptate împotriva bazelor a- 
mericane de la Da Nang, Bien 
Hoa și baza de elicoptere din 
anropiere de Da Nang, denu
mită Muntele de marmură.

Alte angajamente au mai 
fost semnalate în delta fluviu
lui Mekong, unde au avut 
loc s' himburi de focuri Intre 
unități patriotice și elemente 
ale celei de-a 9-a divizii ame
ricane de infanterie, precum 
și la aproximativ 40 kilometri 
de Saigon.

schimburi de focuri în apro
pierea taberei meteorologice.

Ultimele știri transmise din 
Congo (Kinshasa), situat pe ce
lălalt mal al marelui fluviu 
care a dat numele său celor 
două țări, menționează că din
spre Brazaville continuă să 
se audă împușcături.

☆
BRAZZAVILLE 31 (Agerpres).
Potrivit informațiilor parve

nite din Brazzaville, sîmbătă 
după-amiază, situația din Con
go (B) a continuat să se nor
malizeze. După cum se știe, 
în această tară a fost decretată 
starea de asediu în urma in
cidentelor declanșate în regiu
nea taberei organizației „Ti
neretul mișcării revoluționare 
naționale". Membrii acestei or
ganizații au opus rezistentă ar
mată detașamentelor armatei 
naționale, care au sosit în a- 
ceastă tabără pentru a aresta 
cîtiva foști miniștri care s-au 
refuqiat aici.

Schimburi de focuri violente 
în regiunea taberei au avut 
loc vineri toată ziua șl sîm
bătă dimineața. Vineri seara, 
președintele Congoului a adre
sat un apel radiodifuzat tine
rilor să înceteze focul și să „se 
alăture fraților lor din armata 
națională".

Intr-un comunicat transmis 
sîmbătă după-amiază de pos
tul de radio „Vocea Revoluției 
Congoleze", se arată că situa
ția din tabăra de tineret < rla- 
tă în apropierea capitalei .s-a 
normalizat. In acest comunicat 
nu se precizează însă dacă 
încetarea focului a survenit în' 
urma ținui acord, sau ca rezul
tat al' înăbușirii rezistentei de 
către detașamentele armatei 
naționale. Deși activitatea în 
capitala congoleză cunoaște o 
revenire la normal, în comu
nicat se subliniază că starea 
de asediu decretată cu o zi în 
urmă continuă să rămînă în 
vigoare pînă la noi ordine.

Reprezentanți din 15 țări in 
curs de dezvoltqre, care par
ticipă la lucrările Comitetu
lui ad-hoc al O.N.U. pentru 
studierea folosirii pașnice a 
teritoriilor submarine dinafa
ră limitelor jurisdicției națio
nale, au propus o declarație 
de principii care va fi adresa
tă jiitearei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. In decla
rație se cere ca resursele sub
marine să fie folosite pentru 
bunul întregii omeniri și îndeo
sebi pentru reducerea decala
jului dintre țările industriale 
și țările în curs de dezvoltare.

Tribunalul militar din Atena 
a pronunțat vineri seara noi 
sentințe împotriva unor cetă
țeni greci acuzați de a fi mem
bri ai Organizației „Frontul 
patriotic". Tribunalul a condam
nat pe Gheorghios Zgouras si 
Theodoras lliadis la 5 ani în
chisoare, iar pe Vassilios Star- 
las la 3 ani închisoare.

Intr-un comunicat al Frontu
lui de eliberare națională din 
Mozambic (FRELIMO), publi
cat in capitala Tanzaniei, se 
arată că, in perioada iunie— 
iulie 1968, in provinciile Cabo 
Del Gado și Niassa, forțele 
de eliberare au scos din luptă 
100 de militari portughezi, au 
distrus un pod, o tabără a co

l.TANȚA. — ’rototipul avionului „Concorde 001" se află 
acum in probă la atelierele Sud-Aviation din Toulouse.

In fotografie : „Concorde 001" in hala probelor de zbor.

lonialiștilor, un important post 
strategic și 6 camioane mili
tare.

Pe străzile capitalei mexica
ne domnește „un calm rela
tiv" după incidentele din ulti
mele zile dintre studenți și po
liție. Consiliul național de cre- 
vă al studenților a lansat che
marea pentru o nouă demon
strație la o dată care n-a fost 
incă stabilită. Aproximativ 75 
de studenți, arestați în cursul 
incidentelor de joi seara, din 
Piața Palatului prezidențial, au 
fost deferiți unui tribunal mili
tar.
♦ ❖O

Din capitala Uruguayului se 
anunță că vineri muncitorii de 
la întreprinderile frigorifice din 
Montevideo au părăsit pașnic 
localurile pe care le ocupau, 
după retragerea forțelor de 
poliție care înconjurau clădi
rea. Joi seara poliția a încer
cat să evacueze cu forța lo
calurile ocupate, dar această 
acțiune s-a transformat într-o 
adevărată confruntare între 
muncitori și polițiști, care au 
făcut uz de arme de foc. Ocu
parea intreprinderilor frigori
fice de către muncitori a fost 
o manifestare de protest îm
potriva concedierii acum 15 
zile a unui număr de 2.600 de 
lucrători.
♦ ♦♦

Peste 600 de persoane au 
fost arestate in cursul inciden
telor care s-au produs zilele 
trecute la Chicago in timpul 
Convenției naționale a Parti
dului democrat, incidente de
clanșate in urma intervenției 
unor puternice forțe poliție
nești împotriva participanților 
la o demonstrație organizată 
in semn de protest împotriva 
războiului dus de S.U.A. in 
Vietnam. Printre cei arestați 
se află și 20 de delegați la 
convenție.
♦ ♦♦

Publicistul francez Regis De- 
bray, care a fost condamnat 
la 30 ani închisoare sub acu
zația de a fi participat la ac
țiunile partizanilor bolivieni, a 
declarat greva foamei, in semn 
de protest împotriva refuzului 

f
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ECUADOR. — La Guayaquil, in drum spre piață,

CURIER - CURIER » CURIER

autorităților de a permite să 
fie vizitat de soția sa. Soția lui, 
de origine venezueleană, a so
sit la Camiri din Franța, dar 
autoritățile nu i-au permis să 
se vadă cu Regis Debray mai 
mult de zece minute.
♦ ♦♦

Un avion aparținind forțe
lor federale nigeriene a bom
bardat simbâtă dimineața lo
calitatea Aba, una din ulti
mele trei fortărețe rămase :n 
miinile biafrezilor. 7 persoane 
au fost ucise și alte 30 grav 
rănite, adaugă corespondentul 
agenției UPI, care transmite 
știrea.
♦ ♦♦

Vineri a explodat o bombă 
in fața locuinței ambasadoru
lui american în Mexic, Fulton 
Freeman. Nu au fost semnala
te pagube materiale. Ambasa
dorul, care se afla în locuință, 
nu a fost atins. Bomba nu a 
lăsat nici o urmă care să per
mită determinarea tipului ex
plozibilului folosit, și nu au fost 
găsite urme care să permită o 
identificare a autorului aten
tatului.
♦ ♦♦

După un turneu oficial de 
mai multe zile în Finlanda, 
Suedia și Danemarca, preșe
dintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, însoțit de ministrul 
său de externe, Spyros Kypria- 
nu, a sosit sîmbătă Ia Roma.

In capitala Italiei, președintele 
Makarios va avea o întrevede
re cu regele Constantin al Gre
ciei. El nu a precizat scopul 
convorbirilor de Ia Roma.

In cadrul stării de asediu, 
decretată de guvernul Guate- 
malei in urma asasinării am
basadorului american în aceas
tă țară, John Gordon Mein, 
a fost introdusă cenzura pre
sei, sub controlul armatei. Au
toritățile au declarat, pe de 
altă parte, că toate încercările 

URUGUAY. — Manifestațiile studenților din Montevideo 
au intrat intr-o nouă fază, crescînd în intensitate, prin uciderea 
unui student în timpul violentelor ciocniri cu poliția, care au 
avut loc după încălcarea dreptului constituțional de autonomie 
a Universității din Montevideo.

In fotografie : Mulțimea studenților strinsă in fața universi
tății după moartea colegului, studentul Liber Arce.

de a descoperi pe autorii a- 
tentatului nu au dus la nici un 
rezultat. In cadrul operațiuni
lor au fost arestate 11 per
soane bănuite de a fi avut le
gătură cu atentatul. La rîndul 
său șeful poliției guatemaleze, 
colonelul Victor Gamboa, a de
clarat că efectivele poliției în
sărcinate cu căutarea autori
lor atentatului au fost în
tărite cu elicoptere. Poliția 
cercetează fiecare automobil 
care părăsește orașul. In ace
lași timp frontierele continuă 
să fie închise.
♦ ♦♦

La Institutul de cardiologie 

din Montreal (Canada), a avut 
loc vineri seara o nouă trans
plantare de inimă. Autorul este 
dr. Pierre Grondin, care o efec
tuat, de asemenea, celelalte 
două operații de acest fel din 
Canada. Pacientul, care la ci- 
teva ore după operație „se 
simte cit se poate de bine'1, 
este Elie Zaor, un bărba în 
virstă de 58 de ani. Donato
rul, Aime Lamothe, decedase 
datorită unei hemoragii cere
brale cu o zi și jumătate îna
inte de efectuarea transplan
tării. Doi ziariști canadieni au 
asistat la această operație, ca
re a fost filmată, la cererea 
guvernului provinciei Quebec.

Micuțul Stanley Stalford, in 
virstă de 4 ani, răpit miercuri 
din fața locuinței sale siiuate 
în orașul Beverly Hills (Cali
fornia), a fost regăsit sănătos 
vineri de agenții poliției loca
le. Șeful poliției, Clinton An
derson, a declarat că despăgu
birea, în sumă de un sfert de 
milion dolari, plătită de tatăl 
băiatului, un important ban
cher, a fost, de asemenea recu
perată. S-a anunțat că Stanley 
Stalford a fost eliberat după 
o urmărire cu automobilele, 
punctată de numeroase schim
buri de focuri, în cursul căreia 
răpitorul băiatului, Robert 
Dacy, a fost rănit și arestat.

La Dar Es Salaam s-a a- 
nunțat oficial că președintele 
Tanzaniei, Nyerere, a creat un 
nou minister și a făcut unele 
schimbări in actualul guvern. 
Noul minister va purta denu
mirea de Minister al Adminis
trației Locale și al Dezvoltării 
Rurale și se va afla sub con
ducerea directă a cancelariei 
președintelui țării. Ministrul de 
stat pe lingă cancelaria pre
ședintelui, Chediel Mgcnja, a 
preluat portofoliul Ministeru
lui Educației, iar fostul titular 
al acestui minister a demisio
nat din motive de sănătate. 
Au fost, de asemenea, făcute 
și alte schimbări în funcții de 
mai mică importanță.
♦ ♦♦

Intr-un comunicat transmis 
sîmbătă de radio Sanaa, se a- 
rată că recenta tentativă de 
lovitură militară de stat din 
Yemen a înregistrat un eșec, 
iar mai mulți ofițeri superiori 
participanți la această acțiune 
au fost arestați. Totodată, pos
tul de radio yemenit a anun
țat o reorganizare a cadrelor 
de conducere ale forțelor ar
mate republicane și formarea 
unui tribunal militar, in fața 
căruia vor compare rebelii? și 
teroriștii implicați in această 
nouă acțiune. In afară de a- 
cest comunicat, de la Sanaa nu 
au parvenit alte știri care să 
permită o evaluare precisă a 

actualei situații din Republica 
Arabă Yemen.

La Pnom Penh a fost dată 
publicității o notă a Comisiei 
internaționale pentru suprave
ghere și control din Cambod- 
gia adresată Ministerului Cam
bodgian al Afacerilor Externe 
in legătură cu ancheta efec
tuată recent de membrii aces
tui organism internațional. Du
pă cum se subliniază in notă, 
comisia nu a descoperit nici 
o dovadă care ar putea să 
confirme că guvernul cambod
gian ar fi acordat pe teritoriul 
său refugiu pentru trupe străi
ne. Totodată, in acest docu
ment se relevă că Cambodgia 
îndeplinește cu strictețe obli
gațiile asumate in virtutea a- 
cordului de la Geneva din 
1954.
❖ ❖❖

Agenția France Presse rela
tează din Teheran că simbătă 
după-amiază, in provincia Kho- 
rasan, la aproximativ 600 km 
de capitala țării, s-a inregis- 
trat un cutremur de o deose
bită violență, care a provocat 
mari distrugeri in numeroase 
orașe și sate. Datorită imposi
bilității de a comunica cu re
giunea sinistrată, nu se cunosc 
pină in prezent urmările exacte 
ale acestui cutremur. Guver
nul și diverse societăți au luat 
măsuri excepționale în vede
rea acordării ajutorului nece
sar sinistraților.
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