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gineri, cu 
teresat de 
prevăzute

ziiei de joi, tovarășii Nicolae 
Dumitru Popa, prim-secretar al 
au făcut o vizită de lucru In
vizitei, conducătorii de partid

România pași tot mai 
asigura creșterea pute- 
a tării, de a contribui 
nivelului general de

că datoria noas- 
este ageea de 
a asigura mer- 
noaslre pe ca-

socialiste. Sîntem
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exprimat hotărîrea unanimă de a-și consacra toate forțele, 
IX-lea al P.C.R. și de Conferința 
întregii activități economice. Prin 
de conducerea sa, ei au dat glas 
internă și externă a partidului

In cursul
Trofin, Ilie Verdeț și 
generai al Capitalei,

In cadrul
reprezentanți ar organelor de conducere ale 
stadiul îndeplinirii planurilor de producție, 

pe anul în curs și pe întregul cincinal.
Salutînd cu entuziasm pe conducătorii de

rile vizitate și-au 
zării obiectivelor stabilite de Congresul al 
derea ridicării pe o treaptă superioară a 
dragoste și atașament față de partid, față 
tntregul nostru popor înfăptuiește politica 
ale edificării României socialiste.

Ceaușescu, Chivu Sloica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Comitetului municipal București al P.C.R., primarul 

întreprinderi industriale din București.
de stat s-au întîlnit cu muncitori, tehnicieni și in- 
înlreprinderilor. ai organizațiilor de partid, s-au în
de măsurile întreprinse pentru realizarea sarcinilor 

)
partid și de stat, oamenii muncii din tntreprinde- 

toată priceperea lor reali- 
Națională a partidului în ve- 

numeroase manifestări de 
fermității neabătute cu care 

și statului, sarcinile mărețe

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
fon Gheorghe Maurer, a primit joi 
la amiază, într-o vizită protocolară, 
pe ambasadorul Republicii Arabe U- 
nite la București, Mohamed Fahmy 
Hamad, In legătură cu apropiata sa 
plecare definitivă din țara noastră.

(Agerpres)

partidului, să-șl 
toată vigoarea 
fată de partid, 
a înfăptui înal- 

politicii marxist-

contribuția la cauza socialismu- 
în primul rînd în măsura în ca- 
asigură progresul socialismului 

propria tară, creșterea forței ma-

ADEZHJME DEPLINA FAȚA DE POLITICA

Primul popas s-a făcut la Uzina 
„Vulcan" — una dintre cele mai 
vechi întreprinderi bucureștene — 
devenită astăzi o puternică unitate 
a industriei noastre constructoare 
de mașini. Numele ei evocă vechi 
tradiții de luptă revoluționară ale 
clasei noastre muncitoare, preluate 
astăzi și întărite de un colectiv de 
oameni ai muncii cunoscuți prin 
hărnicia lor, prin priceperea și ab
negația cu care contribuie la întă
rirea economică a patriei, la desă- 
vîrșirea operei de construcție socia
listă în România.

Porțile marii uzine bucureștene 
s-au deschis larg — și în aplauzele 
și uralele muncitorilor, tovarășul 
Nicolae 
ducători

. salutați 
dustriei 
hai Marinescu, de reprezentanți al 
Comitetului municipal de partid șl 
ai Consiliului popular municipal, de 
'colectivul de conducere al 
prinderii.

Pe aleea de Ia intrarea în 
este așezată o machetă care 
trează sugestiv actualul stadiu de 
dezvoltare a întreprinderii, recon
struită în proporție de 80 la sută 
în ultimii 15 ani și perspectivele ei 
de dezvoltare. Directorul general al 
întreprinderii, Constantin Dumitra- 
che, informează pe oaspeți despre 
noile capacități de producție con
struite în ultimul timp, despre efor
turile colectivului pentru a asigura 
producerea de utilaje termoenerge- 
tice și petroliere, ca și echiparea 
cu instalațiile unicale grele a com
binatelor chimice și siderurgice, a 
industriei alimentare și a altor sec
toare. Examinînd cu atenție mache
ta diverselor construcții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat se inte
resează de stadiul de execuție a 
cărui obiectiv, de măsurile ce 
întreprind pentru punerea lor 
funcțiune la termenul stabilit.

Vizita de lucru a continuat 
secțiile principale ale întreprinderii. 
La această oră, activitatea este deo
sebit de intensă. In secția mecanică 
se realizează reductoarele pentru u- 
nitățile de pompaj', după ce a fost 
îndeplinită cu succes comanda pen
tru primele reductoare ale poduri
lor rulante de mare capacitate livra
te marelui Combinat siderurgic de 
la Galați. Producția 
este consacrată în ; 
la sută exportului 
ale lumii, printre 
Cuba, Iugoslavia, 
Turcia și altele.

Conducătorii de 
sînt Invitați apoi să viziteze stația 
de experimentare a cazanelor. Tipul 
de cazan aflat acum în experimen
tare, reprezintă un veritabil model 
perfecționat, o mîndrie a construc
torilor săi. El produce zece tone de 
abur pe oră și, expediat beneficia
rilor gata montat, poate fi transpor
tat cu ușurință. Alături, tot în sta
diu de experimentare se află caza
nul de 2 Gigacalorii pentru apă fier
binte, o altă realizare importantă a 
constructorilor de la „Vulcan". In 
prezența conducătorilor de partid și 
de stat, agregatul este pus în func
țiune. Instalațiile sale înregistrează 
cu 
mal 
apa 
120

re a fost montat Ia Termocentrala 
de la Pitești, urmînd ca tot de aici 
și la Termocentrala de la Suceava 
să fie expediate în curînd alte ca
zane de acest tip.

Ultima secție vizitată este șl cea 
mal nouă din uzină : hala de țevă- 
rie, o construcție suplă, modernă, 
unde se realizează întregul sistem 
de țevi pentru cazanele de abur și 
apă caldă. O echipă de sudori lucra 
intens la realizarea blocului de colt 
pentru un cazan 
ce urmează a fi 
vietice.

Pretutindgjij,. în 
oamenii muncii au
căldură, cu dragoste pe oaspeți. To
varășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
la diferite locuri de muncă, a stat 
de vorbă cu lucrătorii, felicitîndu-i 
pentru realizările lor. întregul co
lectiv al rnarei uzine bucureștene 
este dornic să asculte cuvîntul se

de 50 Gigacaloril 
livrat Uniunii So-

muncitorilor,
Ceaușescu și ceilalți con- 
ai partidului și statului sînt 

cu căldură de ministrul in- 
constructiilor de mașini, Mi-

secțiile vizitate, 
întîmpinat cu

între-

uzină
ilus-

fie-
se 
în

In

acestei secții 
proporție de 70 
în diferite țări 

care Argentina, 
R. D. Vietnam,

partid și de stat

exactitate funcționarea; în nu- 
40 de secunde a și fost produsă 
fierbinte: cazanul poate încălzi 
de apartamente.

Se vizitează apoi atelierul de me
canică grea, unde se produc unități 
de pompaj și utilaj pentru 
gie și industria alimentară.

In secția de cazangerie 
tenția uriașele rezervoare 
centralele termoelectrice. 1 
torii de partid și de stat sînt infor
mați că primul din aceste rezervoa-

siderur-

atrag a- 
pentru 

Conducă-

Cuvîntul

crețarulul general al 
afirme • din nou cu 
atașamentul hotărît 
voința neclintită de 
fele principii ale
leniniste a partidului. Acestei voin
țe, acestei hotărîri i-a dat glas se
cretarul Comitetului de partid din 
uzină, Ion Gheorghe: „Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Uzinei „Vul- 

prin mun- 
conștiinla 
alături do 
încercată, 

neclintit și aprobă cu de- 
încredere politica înțeleaptă

can" — a spus el — sînt, 
ca și eforturile lor, prin 
și toate simțămintele lor, 
partid, de conducerea sa 
sprijină 
plină 
și clarvăzătoare, profund principială 
și internationalists a partidului și 
stalului nostru, îndreptată spre în
florirea patriei socialiste, 
timful ideilor socialismului și comu
nismului.

In uralele îndelungate ale mulți
mii a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui cuvîntare, ascul
tată cu mare interes, a fost subli
niată în repetate rînduri de aclama
ții și lozinci ce dădeau glas apro
bării înflăcărate a întregii politici 
a partidului, a statului nostru socia
list.

rostit de

spre tri-

vîrșirea construcție! socialiste să în
registreze în 
fermi, de a 
rii materiale 
la ridicarea
viață al maselor, de a contribui la 
întărirea capacității de luptă și de 
apărare a patriei noastre socialiste. 
(Urale puternice, aplauze prelungite).

Sîntem conștienți 
tră, a comuniștilor, 
a face totul pentru 
sul înainte al țării 
lea desăvîrșirii
conștienți că fiecare popor își adu
ce 
lui 
re 
în
teriale șl spirituale, a societății so
cialiste, sporirea forței de apărare 
a țării, prin aceasta contribuim la 
creșterea forței generale a sistemu
lui socialist, la cauza păcii în în
treaga lume. (Aplauze, urale).

in împrejurările de astăzi, noi con
siderăm că trebuie să acționăm pen
tru a contribui la depășirea situației 
grele create în relațiile dintre ță
rile socialiste, și In mișcarea comu
nistă și muncitorească, la găsirea 
căilor de întărire a' colaborării șl 
unității țărilor socialiste, a partide
lor comuniste si muncitorești, de în
tărire a frontului comun antiimpe
rialist. Numai așa ne îndeplinim în
datorirea noastră națională și inter
nationalists, și în același timp pu
tem să-l împiedicăm pe imperialiști 
să atenteze la securitatea vreunei 
țări socialiste. Numai astfel putem 
să asigurăm triumful păcii și socia
lismului în. lume. (Aplauze, urale 
prelungite).

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit colectivului 
de la Uzinele „Vulcan* pentru pri
mirea călduroasă, pentru manifesta
rea caldă la adresa conducerii de 
partid și de stat, 
festărl, ca și
gului popor, noi vedem 
tovarășul Ceaușescu — 
a identității politicii partidului 
interesele vitale ale întregii noas
tre națiuni, cu Interesele generale 
ale socialismului. (Vii și puternice 
aplauze). Vă urez încă odată succese 
în activitatea dv. închinată înfăp
tuirii programului Congresului al 
IX-lea de desăvîrșire a construcției 
socialiste, de întărire a patriei noas
tre socialiste, de ridicare ; 
stării întregului popor. Vă 
multă sănătate și fericire 
(Aplauze prelungite, urale).

Vizita în această modernă 
Industrială a Capitalei a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm popular. Alături de muncitorii 
uzinei, 
tier, 
rilor 
nat 
glas 
devotament 
nist Român și conducătorii săi, față 
de nobilele idei ale socialismului șl 
păcii pe care le promovează cu con
secvență neabătută partidul nostru.

Inițiative înțelepte menite
sa servească cauza socialismului

Cuvînlările rostite de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
ultimelor’ vizite în județele țării, 
fac dovada hotărîrii, a consecvenței 
și fermității principiilor internațio
naliste, dorința de a dezvolta relații ■ 
frățești cu toate statele, cu parti
dele comuniste și muncitorești din 
lumea întreagă promovate cu con
secvență 'de partidul și statul nostru. 
Grandioasele manifestații populare, 
care au avut loc cu ocazia acestor 
vizite, dovedesc dragostea și atașa
mentul întregului popor, încrederea 
nețărmurită In politica internă și 
externă, adeziunea deplină la. iniția 
tivele înțelepte ale partidului nos
tru, menite să consolideze relațiile 
dintre țările socialiste.'

Această politică Înțeleaptă ne dă 
încredere în viilor, ne determină 
pe noi, cadrele didactice de la Li
ceul din Lupeni, să muncim cu și 
mai multă rîvnă pentru educarea 
elevilor în spiritul ideilor mărețe 
ale socialismului, ale patriotismului 
socialist, ale frăției și solidarității 
internaționale cu toate popoarele 
care luptă pentru socialism și pen
tru pace. Numai așa vor putea de
veni buni cetățeni, capabili să ducă 
mal departe făclia dreptății, să ridice 
România socialistă pe culmile tot 
mai înalte ale civilizației.

Voi munci cu și
mai mare avînt

îmi umplu 'nlma 
fabrici și uzine, 
care se constru- 
justeței politicii

industrializare socla- 
Am doi copii și știu

Urmăresc cu deosebit interes po
litica internă și externă a partidu
lui. Marile prefaceri care au avut 
loc în ultimii ani 
de mîndrie. Noile 
blocurile moderne 
iese, fac dovada 
partidului de 
listă a tării,
că viitorul lor va fi asigurat. Dru
mul pe care am pornit este drumul 
cel bun, este singura cale pentru 
înflorirea României socialiste.

Politica externă a 
este o politică 
partidului nostru, 

-...........   nteliȘTuvîntărt :
Prof. Margareta VOICUI.ESCU 

directorul Liceului Lupeni

noastre 
Poziția 

în ulii- 
este

in aceste manl- 
în manifestările între-

— a spus 
o expresie 

cu

tării 
înțeleaptă.

. cuprinsă 
și declarații, 

singura în măsură să restabilească 
unitatea lagărului socialist. Largile 
manifestații care au avut loc cu ci

tară, fac 
încrederii 
în partid 
săi.

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la mitingul de la uzina Vulcan

Dragi tovarăși, derii pînă în 1970, pentru perfec
ționarea și ridicarea nivelului teh- 

• nic al producției. Aceste sarcini sînt 
pe măsura capacității acestui minu
nat colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Noi avem deplina con
vingere că dv. nu numai că veți 
îndeplini obiectivele pe care vi le 
propuneți, dar veți reuși să ie șl 
depășiți. Vă dorim succes în această 
muncă.

Ceea 
zintă o 
clasei 
porului 
tivele trasate de Congresul al IX- 
lea al partidului, de a face ca desă-

(Aplauze prelungite).
ce întreprindeți dv. repre- 
parte a efortului general al 

noastre muncitoare, al po- 
nostru de a înfăptui Direc-

a bună- 
i doresc 
la totl.

unitate

numeroși cetățeni din car- 
aflînd de prezența conducăto- 
de partid și de stat, s-au adu

la porțile uzinei pentru a da 
simțămintelor de dragoste și 

față de Partidul Comu-

muncitoare în alianță cu 
pentru făiri ea socialis- 
patria noastră. (Aplauze

Doresc mai întîi de țoale să vă 
adresez un salut călduros din partea 
conducerii de partid și de stat, dv., 
tuturor lucrătorilor din Uzina „Vul
can". (Aplauze prelungite, urale). 
Uzina dv. este cunoscută din punc
tul de vedere al capacității sale de 
producție, dar mai ' ales din punct 
de vedere al trecutului său revolu
ționar, al capacității de luptă a mun
citorilor. Cunosc mai de mult uzina 
dv.; încă din anii ilegalității noi 
am avut aici o puternică organiza
ție de partid și de tineret; în tim
pul insurecției care a dus la. răs
turnarea dictaturii fasciste, în lunile 
și anii care au.urmat, muncitorii de 
la Vulcan au constituit un detașa
ment activ în lupta împotriva reac- 
țiunii, pentru cucerirea puterii de 
către clasa 
țărănimea, 
mului în 
puternice).

Un aport însemnat a adus uzina 
dv. la înfăptuirea programului con
strucției socialiste; această întreprin
dere este o expresie grăitoare a ma
rilor succese pe care România le-a 
obținut pe calea industrializării în 
anii edificării societății noi. De la 
1 400—1 500 de muncitori cîți avea
— dacă mi-aduc bine aminte — în 
1945—46, uzinele Vulcan au ajuns 
astăzi la aproape 6 000 de salariați
— muncitori de înaltă calificare 
care reușesc să dea o producție de 
înaltă tehnicitate, ingineri și teh
nicieni temeinic pregătiți.

In continuare, tovarășul Ceaușescu 
s-a referit la unele constatări făcute 
în cursul vizitei în uzină. Tovarășii 
mi-au arătat noi prototipuri de ca
zane despre care mi s-a spus că a- 
ting parametrii foarte ridicați, echi- 
valanți cu cei 
dial. Este un 
că îndeplinind 
și guvernului, 
asemenea
rînd înzestrarea 
cu cazane de cea mai bună calitate.

Tovarășul Ceaușescu a felicitat 
din toată inima colectivul uzinei pen
tru rezultatele obținute în activita
tea de producție.

Conducerea uzinei — a spus în 
continuare secretarul general al, C.C. 
al P.C.R. — ne-a vorbit de preocu
pările pentru dezvoltarea întreprin-

obținuți pe plan mon- 
lucru bun, tovarăși, 
directivele partidului 
reușiți să realizați o

înaltă tehnicitate, asigu- 
economiei noastre

Atașament și adeziune deplină

în apărarea su-

Preparatia Petrila

binemeri- 
colegelor 

aprecieri: 
și jumă- 
veghează

îmi alătur 
de cel al milioanelor 

ni pentru a exprima a- 
de politica

Pasiune

mult madrilenii se 
trei lucruri: lumina, 

lor. Mai ales în zilele
mindreau cu 
apa și aerul 
luminoase din septembrie și octom
brie oamenii!
că iluminarea ia Madrid 
la peste 160 000 lucși,.ceea ce 
foarte mult ținînd seama de faptul 
că un bec de 100 w difuzează, pe 
o rază de 1 m, 100 lucși. Apa Ma
dridului era atit de curată și proas
pătă îneît merjta să fie îmbuteliată. 
Iar aerul orașului era atit de aro
mat îneît, cum spuneau cunoscălo-

de știință au calculat 
se ridică 

este

Riti Aurelia lucrează In secția 
bobina) a F.F.A. „Vfscoza" Lupeni. 
Această tinără, cu /rarul de culoa
rea griului dat in pirg și privirea 
vioaie, se bucură de un 
lat prestigiu în rindurile 
ei de muncă, lată cîteva

„Lucrează la o mașină 
tale, ceea ce înseamnă că
ca 32 de casete să funcționeze 
proșabil".

„In fiecare schimb ea ob[ine 
două bobine de fiecare casetă, 
pășirile lunare întrec cu 150 kilo
grame de fire sarcina planificată".

„Calitatea producției poartă 
prenta exigentei și pasiunii cu 
lucrează".

' Stai și privești siguranja cu 
re lucrează. Mîinile ei parcă ' min- 
giie firele de mătase. Supraveghea
te de Aurelia, casetele se Încarcă 
aproape fără întrerupere cu firul lu
cios de mătase. Despre această ti
nără am aflat că muncește cu a- 
ceeași pasiune și în organizația 
U.T.C. și la ac/iunile gospodărești 
de înfrumusețare a fabricii și orașu
lui Lupeni.

razia vizitelor făcute prin 
dovada atașamentului șl 
nețărmurite a poporului 
si guvern, în conducătorii

Ca muncitor și comunist, vot 
munci cu și mai mare avînt pentru 
a face dovada abnegației față de 
statul nostru socialist, 
glasul meu, 
de concetățe 
deziunea deplină față 
externă a tării noastre, față de con
secventa dovedită 
veranității și independentei tuturor 
țărilor.

Alexandru CIIERECHEȘ 
ncitor,

am-
care

se sufocă

■ a w ■

întreaga politică internă 
și externă a partidului

a

si statului
Uzinele „Vulcan" conducă- 

partid și de stat se îndreap- 
noua platformă industrială

De la 
torii de 
tă spre 
din zona de nord a Capitalei, unde 
în cursul actualului cincinal, s-au 
construit noi și puternice unități ale 
industriei ușoare, întregind poten
țialul industrial al Capitalei.

Primul obiectiv vizitat aici este 
Fabrica de stofe de mobilă, unitate 
intrată în funcțiune la începutul a- 
nului 1965. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpinați la 
intrarea în fabrică de Iov. Alexan
dru Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, ing. Gheorghe Barna, direc
torul fabricii, de un mare număr de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, ca
re ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul său Cen
tral.

Prezentînd dezvoltarea acestei, u- 
nități, directorul fabricii, arată că 
lînărul colectiv de aici și-a însușit 
într-un termen scurt tainele tehni
cii moderne, dînd produse de bună

calitate, îndeplinind șl depășind sar
cinile de plan. Incepîndu-și activita
tea cu cinci articole, fabrica pro
duce în prezent un număr de 35 
de sortimente, iar în anul 1969 și-a 
propus să prezinte la contractare 
pentru consumul intern și pentru 
export un număr de 45 de noi 
cole, într-o gamă variată de 
dele și culori.

Conducătorii de partid și de 
vizitează secțiile de țesătorie, 
parație și vopsitorie, oprindu-se 
gă mașinile moderne 
cu muncitorii, 
iscusința acbstui colectiv 
tribuie prin produsele pe 
realizează 
musețarea

Oaspeții 
nul acesta 
.și-a propus să depășească produc
ția de .țesături cu 8 la sută, ceea 
ce va reprezenta peste 200 000 mp 
de stofe de mobilă — și să realize-

și discutînd 
apreciind hărnicia și 

care con- 
care le

la confortul și la înfru- 
camine-lor noastre.
sînt informați că în a- 
colectivul • întreprinderii

(Genlinuare in pag. a 2-a)

I".

în
în 
în 

din
fie montate 

forestiere

Zilele trecute, 
derea forestieră 
sosit, din import, 
Wisconsin de 24 
la acționarea

televizor, o 
la conceperea lui 

seama de cerințele 
care în nenumăra- 

a adus sugestii

Crește înzestra 
rea tehnică a 
exploatărilor 
forestiere

la Intreprin- 
Petroșani au 
opt motoare 
C.P., folosite 
funicularelor

pasagere de tipul Wyssen. In 
prezent, motoarele se află 
faza de rodaj urmînd ca 
scurt timp să 
exploatările 
Valea Jiului.

Un nou tip 
de mobilă

După „Nădlag", ,,Paring 
„Paring If", în atelierele I.I.L. 
Petroșani va primi certificatul 
de naștere un nou tip de mo
bilă : „Bucura". Prototipul noii 
garnituri de mobilă este com
pus dinlr-un dulap cu vitrină, 

recamier, o masă alonja-

industria

aparține 
de ingi-

bilă pentru 6 persoane, o ma- 
să-dulap pentru 
toaletă și 
s-a ținut 
populației, 
te rînduri
prețioase pentru îmbunătățirea 
mobilei executată de 
locală a Văii Jiului.

Proiectul „Bucurei" 
unui colectiv condus
nerui Ion Scroban, șeful ser
viciului producție al I.I.I.. Pe
troșani. Executarea prototipu
lui a fost asigurată de echipa 
de muncitori condusă de Eva 
Petru.

Cursuri 
de limbi străine, 
croitorie 
și gimnastică

In. cursul acestei luni, la 
clubul sindicatelor din Deva 
se vor deschide o serie de 
noi cursuri de inițiere pentru 
amatori. Astfel, cei interesați 
pot urma cursuri de învățare 
a limbilor franceză, engleză și 
italiană. De 
mai deschide 
lorie pentru
gimnastică artistică pentru co
pii.

asemenea, se va 
un curs ele croi- 

iemei și unul de

„putea fi fumat ca o havana", 
aceste trei titluri de glorie 

au că- 
în curs 
o capi- 
înlr-un 

monstru de 3 milioane de locuitori, 
victimă a industrializării. Astăzi' o- 
mul însetat evită apa Madridului. 
Aerul . a devenit irespirabil. Nume
roase sînt zilele în care lumina nu 
mai poate pătrunde prin norul de 
praf care planează deasupra orașu
lui ca un clopot uriaș.

Situația este deosebit de gravă în 
ce privește aerul capitalei. El a. că
pătat culoare, este gros și a deve
nit toxic. Atit de toxic îneît multe 
flori nu mai pot trăi în el iar co
pacii încep sa lîncezească. 
care 
cîmi și platani. Chiar și impunăto
rii cedri din fața muzeului Prado 
sînt amenințați.

Dar în primul .rînd este atacat o- 
mul. Acest lucru îl resimt cel 
mult agenții de circulație care 
de oră trebuie să respire acest 
contaminat. Suferă și cafenelele 
cerul liber. Cînd, la sfîrșitul săptă-

nii,
Toate aceste trei titluri de 
aparțin acum trecutului : ele 
zut victimă elelantiazei, care 
de 30 de ani a transformat 
tală de 800 000 locuitori

In fie- 
an mor cîteva sute de sal-

mai 
oră 
aer 
sub

(Continuare în pag. a 3-a)
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ze o creștere a producției valorice 
de peste 23 Ia suta, echivalind cu 
mai bine de 19 milioane lei. Produ
sele acestei tinere unităti și-au că
pătat de pe acum o bună apreciere 
și peste hotare. 50 la sută din te-" 
săturile de stofă de mobilă create 
aici sînt destinate exportului In 
U.R.S.S. și în alte țări din Europa, 
Asia si Africa.

La încheierea vizitei, în marea 
îraia a tesătorlel are loc un însu
flețit miting la care Iau parte sute

Salutul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

muncitorilor întruniți 
la mitingul de la Fabrica 

de stofe de mobilă
Dragi tovarăși,

Dati-ml vote să vă transmit 
un călduros salut din partea Comi
tetului Central, dv. întregului co
lectiv al Fabricii de stofe de mobilă 
— unul din tinerele noastre colec
tive industriale, atît în ce privește 
experiența de producție, cît și în 
ce privește vîrsta. .Vă felicit din 
toată Inima pentru rezultatele bune 
pe care le-ati obținut pînă acum în 
activitatea dv. (Aplauze puternice).

In scurta vizită pe care am făcut-o 
în fabrică am văzut o parte din re
zultatele pe care le-ati obținut. Deși 
nu sîntem de specialitate, ne plac 
lucrurile frumoase și am constatat 
că realizați produse bune și frumoa
se. Prin aceasta vă aduceți contri
buția, ia fel ca toți oamenii muncii, 
la înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea de dezvoltare a indus
triei, de sporire a producției bunu
rilor de consum necesare bunăstă
rii întregului popor. (Aplauze pu
ternice). In manifestările dv. noi ve
dem expresia adeziunii depline la 
politica partidului și a guvernului 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, de creștere a bunăstării între
gului popor, de sporire a contribu
ției noastre Ia cauza socialismului 
în întreaga lume. (Aplauze, urale).

Tovarășul Ceausescu a arătat că 
în condițiile de astăzi o îndatorire 
principală a comuniștilor din Româ
nia, a muncitorilor, a întregului po
por este de a-și înzeci eforturile 
pentru înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al IX-lea, pen
tru întărirea forței socialismului în 
România, a prestigiului și influentei 
socialismului în întreaga lume.

Subliniind încă o dată tinerețea 
acestei fabrici, tovarășul Ceaușescu 
a remarcat că rezultatele obținute 
vorbesc despre priceperea șl înțe
lepciunea oamenilor muncii din tara 
noastră, în stare să-și însușească în 
cel mai scurt timp o producție de 
înaltă calitate, să conducă cu pri
cepere cele mai perfecționate ma
șini. In felul acesta demonstrăm că 
socialismul deschide cele mai largi 
perspective pentru toti oamenii 
muncii. (Aplauze puternice). Am de
venit stăpîni pe mijloacele de pro
ducție, pe destinele patriei, unim 
toate eforturile pentru a asigura 
folosirea în cele mai bune condiții 
a mijloacelor materiale, a forței u- 
mane, într-un singur scop, Intr-o 
singură direcție — făurirea socialis-

Eforturi consecvente
In slujba ridicării bunăstării 

întregului popor
Obiectivul următor al vizitei — 

Fabrica de tricotaje „Tricolana", cea 
mai tinără, dar și cea mai modernă 
unitate de acest fel din țară.

Intrată de curînd în funcțiune, — 
în cursul lunii septembrie 1967 — 
cu 10 luni înainte de termenul fi
xat prin grafic, această unitate și-a 
ciștigat rapid, prin produsele sale, 
un bine meritat prestigiu, atît în 
tară cît și peste hotare. Sînt vizi
tate sectoarele de tricotat coton și 
circulare, — sectoare dotate cu uti
laje din cele mai moderne. In 1970 
cînd va intra în funcțiune cu în
treaga capacitate, fabrica va da o 
producție anuală de 6 235 000 bucăți 
tricotaje într-o varietate largă de 
modele — pentru bărbați, femei și 
copii. La sectorul de creație, unde

Cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Fabrica 
„Tricolana“

Stimate tovarășe, stimați tovarăși.

Am vrut, din obișnuință, să spun, 
mai întîi, „tovarăși", dar aici sînt 

șl sute de mpncltorl din această 
secție și din secțiile apropiate.

Mulțumind pentru înalta cinste pe 
care conducătorii de partid șl de 
stat au acordat-o colectivului aces
tei fabrici prin prezenta lor aici, 
ing. Gheorghe Barna, directorul fa
bricii, a exprimat angajamentul în
tregului colectiv al întreprinderii de 
a munci cu toate forțele pentru a 
da viată sarcinilor ce-l revin din 
planul de stat.

In oralele și aclamațiile celor 
prezent! a luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceausescu.

mulul. Ne mtndrim cu rezultatele 
pe care Ie avem. Știm în același 
timp că avem sl lipsuri, că ma>l a- 
vem multe de făcut pentru a putea 
spune că am desăvîrșit socialismul 
In România. Avem însă suficiente 
forte, suficientă capacitate de a 
realiza scopul pe care n,i l-am pro
pus și nimic în lume nu va împie
dica România să desăvîrșească so
cialismul, să treacă la construcția 
comunismului. (Aplauze puternice, 
urale).

Pg no! ne bucură, de asemenea, 
si succesele și victoriile pe care 
le obțin țările socialiste în făurirea 
orînduiril noi; noi știm că numai 
în măsura în care fiecare popor fră
țesc merge tot mal ferm Înainte pe 
calea socialismului, se asigură întă
rirea întregului sistem socialist, se 
accelerează triumful socialismului în 
întreaga lume. (Aplauze). Ne produ
ce amărăciune cînd în activitatea 
noastră avem Insuccese si lipsuri, 
așa cum ne produce amărăciune 
cînd în alte țări socialiste se pro
duc neajunsuri șl lipsuri. Lipsurile 
noastre și ale altor țări socialiste ne 
preocupă pe toți, pentru că numai 
mersul înainte al fiecărei țări ser
vește cauza sooialismului. De aceea 
privim cu îngrijorare înrăutățirea 
relațiilor dintre țările socialiste și 
dintre partidele comuniste și acțio
năm pentru a împiedica agravarea 
lor, pentru a întări unitatea sistemu
lui socialist șl a mișcării comuniste. 
Numaî în această unitate vedem ga
ranția victoriei socialismului, a asi
gurării păcii In lume. (Aplauze pu
ternice).

In Încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a urat din toată inima noi si noi 
succese în activitatea colectivului 
Întreprinderii pentru înfăptuirea sar
cinilor din acest cincinal, pentru rea
lizarea unei producții de calitate 
înaltă, frumoasă șl durabilă.

Sîntem convinși —• a spus secre
tarul general al C.C. al P.C.R. — că 
veți îndeplini aceste sarcini. Vă do
rim tuturor multă sănătate. (Aplauze 
prelungite, urale).

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost subliniate în re
petate rîndurl cu vii si puternice 
aplauze. Prin înflăcărate urale și 
ovații cei prezenți și-au exprimat 
recunoștința șl adeziunea lor deplină 
fată de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, față 
de cauza scumpă a construcției so
cialiste în România.

este organizată o interesantă expo
ziție cu peste 300 modele asimilate 
în producție, conducătorii de partid 
și de stat primesc, în fata unei ma
chete, explicațiile în legătură cu 
dezvoltarea actuală și în perspecti
vă a acestei moderne unități a in
dustriei ușoare românești, în care 
vor lucra aproape 4 000 de munci
tori. Sînt apreciate varietatea și 
fantezia modelelor, se dau recoman
dări cu privire la calitatea produ
selor și la reducerea prețului de 
cost.

In marea hală a sectorului de 
Iricotat are loc apoi un însuflețit 
miting. In aplauzele entuziaste ale 
sulelor de muncitori și muncitoare 
prezenți la miting a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

mai mult femei, așa că m-am corec
tat. (Animație, aplauze).

Vă rog să-mi dați voie, înainte 
de toate, să vă felicit — pe dv., co

lectivul aceste! fabric! tinere, Intra
tă nu de mult în producție, și care 
reprezintă unul din marile obiective 
ale Industriei ușoare în cadrul ac
tualului plan cincinal — și să feli
cit, totodată, pe lucrătorii din con
strucții care au reușit să îndepli
nească în bune condiții și Ia timp 
sarcinile pe care le-au avut în rea
lizarea acestui obiectiv ! (Aplauze, 
urale).

După cum știți, în cadrul indus
trializării socialiste a țării, partidul 
nostru, punînd un accent deosebit 
pe industria grea, a acordat și a- 
cordă în actualul cincinal o atenție 
deosebită dezvoltării industriei u- 
șoare, considerînd că aceasta este 
o necesitate vitală pentru a asigura 
ridicarea bunăstării întregului popor. 
(Aplauze).

Arătînd că au început să intre 
în producție o serie de întreprin
deri prevăzute de planul cincinal 
pentru acest sector, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în continuare 
că datorită atît necesităților apăru
te după definitivarea planului, cit 
si capacității organizatorice a minis
terului de resort, prevederile pla
nului cincinal pentru industria u- 
șoară au fost suplimentate, încît 
pînă la sflrșitul anului 1970 nu nu
mai că se vor realiza obiectivele și 
sarcinile planificate, dar se vor 
crea șl cîteva unități industriale în 
plus, se va realiza o producție su
plimentară, satisfăcîndu-se astfel din 
ce în ce mal bine cerințele oameni
lor muncii din patria noastră. (A- 
plauze, urale).

Am văzut cîteva din realizările 
dv. — a spus în continuare secre
tarul general al C.C. el P.C.R. — și 
trebuie să vă spun drept că le-am 
apreciat întru totul. Produsele dv. 
mi-au făcut impresia că sînt fru
moase și fără îndoială că, atunci 
cînd vor fi îmbrăcate, vor face ca 
femeile și fetele din țara noastră 
să fie și mai frumoase, și mai mi
nunate. (Aplauze, urale).

De ce ne preocupăm atît de mult 
de dezvoltarea industriei ușoare în 
general a Industriei bunurilor de 
consum? Facem aceasta pentru că 
în concepția noastră de comuniști, 
construcția socialistă presupune creș
terea continuă a bunăstării poporu
lui, atît materiale, cit șl spirituale. 
Or, creșterea bunăstării omului — 
tel pentru care noi facem totul și 
căruia îl închinăm întreaga noastră 
activitate — presupune condiții tot 
mal bune de hrană, de îmbrăcămin
te, de locuit. Numaii într-un aseme
nea ansamblu se poate spune că 
într-adevăr făurirea socialismului co
respunde năzuințelor comuniștilor, 
Intereselor șf dorințelor întregului 
popor. (Aplauze puternice).

Este pentru noi un motiv de sa
tisfacție să vedem cum încep să 
prindă viată șl să producă unitățile 
pe care le-am Imaginat și le-am 
prevăzut în planul cincinal. Transfor
marea acestor proiecte în realitate, 
Intrarea în producție a noilor uni
tăți ale industriei noastre socialiste 
sînt atît o dovadă a capacității crea
toare a poporului român, stăpîn pe 
munca sa și pe destinele sale, cît 
și o sursă de încredere că prevede
rile cincinalului vor fi pe deplin 
realizate, că vom putea asigura ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
întregii dezvoltări a României socia
liste.

Știm că în activitatea economică 
mai persistă lipsuri, că mai avem 
mulle de făcut pentru a asigura rea
lizarea prevederilor cincinalului. Cer 
încă eforturi mari telurile desăvîr- 
șirii construcției socialiste și făuririi 
societății în care oamenii să poată, 
beneficia de tot ce a produs mai 
bun mintea omenească. Dar avem 
convingerea că drumul pe care mer
gem este un drum bun, "ar rezul
tatele pe care le-am obținut dove
desc că socialismul și numai socia
lismul deschide posibilitatea înfăp
tuirii năzuințelor vitale și aspira
țiilor oamenilor muncii, ale popoa
relor. (Aplauze prelungite, urale).

Acordînd cea mai mare atenție 
sarcinilor propășirii țării noastre, ne 
preocupăm în același timp de dez
voltarea relațiilor de colaborare și 
cooperare cu celelalte țări socialis
te, știind că cu cît se vor întări a- 
ceste relații, cu atît se va asigura 
mai Iute progresul fiecărei țări so
cialiste, întărirea și progresul so
oialismului în general, creșterea 
prestigiului și autorității sale în în
treaga lume. (Aplauze puternice).

Partidul nostru se preocupă, în 
același timp, de dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate națiu
nile lumii, pentru că în societatea 
omenească de astăzi stabilirea unor 
raporturi de colaborare în toate do
meniile de activitate, pe baza res
pectului Teciproc, este o cerință pri
mordială a consolidării păcii. (A- 
plauze prelungite).

Pe noi ne preocupă mult și ne în
grijorează situația care s-a creat îri 
relațiile dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste și muncito
rești, agravarea unor divergent’, 
folosirea pentru rezolvarea acestor 
probleme a unor metode de natură 
să înrăutățească șl mai mult rela
țiile. Noi considerăm că mai presus 
de orice stă obligația tuturor comu
niștilor, șl mai cu seamă a comu
niștilor din țările socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești de 
guvernămînt, de a face totul pen
tru a asigura colaborarea și unita
tea țărilor socialiste, de a nu între
prinde nimic care să înrăutățească 
relațiile dintre aceste țări. Numai 
actionînd în direcția întăririi unită
ții și colaborării, ne îndeplinim în
datoririle față de propriul popor, 
cît și îndatoririle fată de clasa mun
citoare internațională, față de popoa

rele din întreaga lume! (Aplauze 
prelungite, urale. ovații).

Partidul Comunist Român și guver
nul patriei noastre consideră că
trebuie să acționăm neabătut pe
baza principiilor marxist-leniniste 
care pornesc de la egalitatea în
drepturi între partidele comuniste 
și între statele socialiste, de la res
pectul suveranității și independen
tei naționale, de la încrederea șl
stima reciprocă, de la solidaritatea 
internațională în lupta comună. Parti
dul nostru face totul pentru întă
rirea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre toate 
țările socialiste, pentru întărirea u- 
nitătii tuturor forțelor mișcării co
muniste, a întregului front antiim- 
perialist. (Aplauze prelungite).

Arătînd în continuare că- fiecare 
colectiv de oameni ai muncii din 
România Socialistă trebuie să-și a- 
ducă contribuția activă la Îndepli
nirea programului elaborat de Con
gresul al IX-lea, la desăvîrșirea 
construcție! socialiste în România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus 
în încheierea cuvîntării; Sînteti la 
începutul activității dv. Aveți o u- 
zină minunată, Instalații minunate. 
Trebuie bine folosite, bine îngrijite, 
pentru ca să realizați o producție 
de cît mal bună calitate, cît mai 
frumoasă, cît mai trainică și, în 
mod deosebit cît mai ieftină. Ati în
ceput bine, șf avem convingerea că 
veți reuși, Intr-un timp cît mai- scurt, 
să realizați în întregime sarcinile 
ce vă sînt programate, să atingeți 
întreaga capacitate de producție pro
iectată. Vă dorim, din toată inima, 
tuturor tovarășelor și tovarășilor de 
aici, noi șl noi succese în activita
tea dv., multă sănătate și multă fe
ricire în viată. (Aplauze, urale și 
ovații prelungite).

In încheierea mitingului Ing. Be- 
nonl Coman, directorul fabricii, a 
asigurat pe conducătorii de partid și 
de stat că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei tinere unităti nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea întocmai a tuturor sar
cinilor trasate de partid, pentru a-și 
aduce întreaga lor contribuție la 
susținerea eforturilor consecvente 
ale partidului și statului nostru 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trari al întregului popor.

★
In continuarea vizitei de lucru, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au oprit la noua și moderna 
Fabrică de nasturi situată tot pe 
platforma industrială Ghencea, în a- 
propierea fabricii de tricotaje. Tî- 
năra fabrică, al cărei proces de pro
ducție este în întregime mecanizat 
și automatizat are o capacitate a- 
nuală de 600 milioane de nasturi 
pe an — peste 80 de sortimente — 
într-o bogată și variată gamă de 
modele, culori șl mărimi. Producția 
întreprinderii satisface cerințele e- 
conomiei și, chiar din primele luni 
a început să exporte în cinci țări. 
La intrarea cu întreaga capacitate 
în producție — în mai — iunie 1969 
— se va realiza o productivitate a 
muncit de 125 000 lei de salariat. 
Prin produsele realizate pînă în 
prezent s-a acoperit 20 la șutii din 
valoarea investițiilor.

Secretarul general al C.C. al P.C.R.' 
și ceilalți conducători de partid și 
de stat vizitează apoi secțiile de 
pregătire a semifabricatelor și de 
prelucrări mecanice, ca și secția de 
ambalaj, unde nu numai utilajele 
ci și construcția corespund celor 
mai înalte cerințe ale tehnicii mo
derne. Halele, puternic luminate, 
prin cupolele transparente, ampla
sate în tavan, instalațiile de clima
tizare a atmosferei, totul oferă mun
citorilor condiții optime de lucru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat urmăresc diferitele faze ale pro
cesului de producție, se interesează 
de rezultatele și preocupările colec
tivului, subliniind necesitatea îmbu
nătățirii continue a calității produ
selor și reducerii prețului de cost. 
Se vizitează apoi expoziția între
prinderii și a sectorului de prelu
crare a maselor plastice din cadrul 
Ministerului industriei ușoare. In
tr-un prim stand sînt prezentate di
ferite tipuri de nasturi și accesorii 
din mase plastice pentru încălțămin
te și îmbrăcăminte; în alt stand sînt 
înfățișate, într-o bogată varietate, 
articole de menaj și marochinărie, 
produse ale Fabricii „Jiinbolia". Se 
vizitează în continuare standurile 
cu bunuri de consum pentru deser
virea turiștilor, articole de menaj, 
jucării pentru copii, covoare din li
noleum, PVC pentru industria con
structoare de mașini, perii pentru uz 
casnic și industrial — produse ale 
întreprinderii „Muntenia" din Bucu
rești, „Viitorul" din Oradea și alte 
unități ale industriei ușoare. Sînt 
produse care, prin varietatea și ca
litatea lor, oglindesc avîntul indus
triei noastre ușoare, marcînd înfăp
tuirea neabătută a prevederilor sta
bilite de Congresul al IX-lea, a sar
cinilor ce revin acestui important 
sector al economiei noastre națio
nale. Producția sectorului de pre
lucrarea maselor plastice din Mi
nisterul Industriei Ușoare a crescut 
în ultimii trei ani de la 4 000 la 
17 000 tone anual.

La încheierea vizitei, în secția de 
preparație a întreprinderii a avut 
loc o însuflețită adunare. Părăsind 
pentru o clipă mașinile, sute de 
muncitori și muncitoare se adună 
în jurul conducătorilor de partid șl 
de stat, salutîndu-i cu urale și o- 
vații, trăind din plinul inimii bucu
ria de a-i avea în mijlocul lor în 
această zi. Dînd expresie acestor sen- 

tlmente de recunoștintS, de bucurie, 
de înflăcărată dragoste pe care în
tregul colectiv le poartă conducăto
rilor României socialiste, Ing. Mir
cea Constantinescu, directorul între
prinderii, a spus : „Vă mulțumim, iu
biți’ conducători, pentru munca voas
tră nobilă consacrată înfloririi pa
triei, pentru grija cu care vegheat!

Cuvîntul de salut rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Fabrica 
de nasturi

Dragi tovarăși,

.Vă rog să-mi dați voie să adre
săm coleclivului dv., care și-a înce
put recent activitatea, cele mai cal
de felicitări pentru rezultatele ob
ținute In muncă și un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
Partidului. (Aplauze, urale).

întreprinderea dv. este una din 
multele întreprinderi ale industriei 
ușoare prevăzute a fi realizate în 
acest cincinal. Am vizitat în cursul 
acestei zile încă două asemenea în
treprinderi. Aceasta este a treia. E 
o dovadă elocventă că programul 
stabilit de partid pentru dezvolta
rea industriei ușoare se realizează 
cu succes, că conducerea ministere
lor, toti oamenii muncii din con
strucții și din industria ușoară în
deplinesc în bune cond-ițiuni sarci
nile ce le revin din programul ela
borat de Congresul al IX-lea a.l parti
dului. (Aplauze).

Deși de dimensiuni mici, produsele 
dv. sînt importante pentru că fără 
ele .nu se pot face nici rochii, nici 
pulovere, nici haine, iar dacă sînt 
frumos executate, ele ajută confec
țiile și tricotajele să capete un as
pect mai plăcut. Din cele văzute aici, 
atît cît ne pricepem noi, putem a- 
preoia că faceți lucruri bune. Cre-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Măsuri hoiărîte
pe șantierele hidrotehnice

Importantele lucrări de îmbunătă
țire a aprovizionării cu apă potabilă 
a localităților noastre, regularizarea 
cursului Jiului, pentru care statul 
nostru a acordat fonduri însemnate 
sînt executate de un colectiv de 
constructori hidrotehnicieni, aparti- 
nînd șantierului „Valea Jiului supe
rior — Lupeni".

In prima jumătate a acestui an, 
rezultatele muncii acestui colectiv 
au fost mult sub sarcinile prevăzute, 
activitatea pe semestrul I încheindu- 
se cu importante restante la planul 
fizic și valoric.

In articolul: „Semestrul II trebuie 
să aducă o redresare hotărîtoare în 
activitatea hidrotehnicienilor" publicat 
în ziarul nostru, se ridică problema 
îmbunătățirii activității acestui co
lectiv pentru recuperarea restante
lor și realizarea ritmică a sarcini
lor pe semestrul II al anului.

In răspunsul trimis redacției, con
ducerea șantierului hidrotehnic „Va
lea Jiului superior" arată că : „In 
ședința de lansare a planului ope
rativ pe trimestrul III ținută cu în
tregul personal s-au analizat cauzele 
esențiale care au frînat ritmul rea
lizărilor din semestrul I 1968, în ve
derea înlăturării acestora. Astfel de 
cauze au fost: lipsa în unele peri
oade a produselor de balastieră, nu
meroasele zile de intemperii, care 
au condus la imposibilitatea folosi
rii forțelor de muncă pe șantier și 
la nerealizarea productivității utila
jelor terasiere (mijloacele de trans
port I.R.T.A. nu au lucrat ou toată 

dest'nul României socialiste, pentru 
eforturile perseverente șl înțelepte 
cu care luptați pentru întărirea șl 
consolidarea prieteniei dintre țările 
socialiste, pentru unitatea mișcării 
comuniste mondiale".

In aplauzele entuziaste «le colec
tivului a luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

dem Insă că Ie putet! face șl mai. 
frumoase. Vă felicităm pentru ceea 
ce ați făcut pînă acum și vă dorim 
rezultate tot mai bune în activitatea 
dv. (Aplauze, urale).

Vedeți, numai în această zonă a 
Capitalei!, în cîțiva ani de zile s-au 
construit cîteva întreprinderi cu a- 
proape 15 000 de muncitori. Alături 
sa construit de fapt un oraș nou 
unde locuiesc și vor locui zeci de 
mii de oameni al muncii din Bucu
reștii. Toate acestea arată cu cîtă 
grijă acționează partidul nostru pen
tru a asigura ridicarea bunăstării 
poporului — țelul suprem al întregii 
politici a partidului și statului nos
tru socialist. (Aplauze prelungite).

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Cunoașteți preo
cupările di<i ultimul timp ale parti
dului șl guvernului nostru îndrep
tate spre depășirea încordării exis
tente între țările socialiste și între 
partidele comuniste, pentru restabi
lirea relațiilor de încredere și cola
borare dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste, pentru în
tărirea unității lor în lupta împotri
va dușmanului comun. Noi conside
răm că trebuie să punem mal pre
sus de orice ceea ce ne unește și 
care este fundamental și preponde
rent. (Aplauze puternice, urale). In 

capacitatea, iar în unele zile au 
sosit la punctele de lucru cu mare 
întîrziere și în număr insuficient) la 
care s-a adăugat la unele loturi și 
lipsa unei organizări corespunzătoa
re a punctelor de lucru.

Riscuri legate de drumul 
spre distracție

Cu prilejul unor sărbători, cabana 
Lunca Florii devine un punct de a- 
tractie pentru mii de oameni — dor
nici de a petrece o zi în mijlocul 
naturii. Amenajări importante făcute 
în poiana din apropierea cabanei o- 
feră bune condiții de destindere. A 
venit apoi și măsura salutară a 
I.C.O.-ului de a organiza transpor
tul pînă la cabană. Intervine însă 
un dar...

Accesul pînă la cabană e înlesnit 
de un drum forestier. Dar acest 
drum este prea strimt pentru a per
mite mișcarea, în ambele sensuri, a 
autobuzelor și camioanelor. Așa că 
pentru conducătorii de autovehicule 
drumul pînă la Lunca Florii și re
tur devine, în zilele de solicitare 
maximă, un adevărat chin iar pen
tru pasageri o sursă de spaimă. De 
„Ziua minerului", un autobuz a fost 
proiectat într-un gard, printre brazi, 
circulația fiind înlreruptă cîteva ore. 
Simbăta trecută, pe acest drum s-a 

aplauzele dv., în manifestările căl
duroase cu caTe ne-ațl întîmpinat, 
vedem aprobarea deplină a politicii 
partidului nostru. Această politică 
este urmată cu încredere de între
gul nostru popor pentru că ea ga
rantează ridicarea Românie! pe cul
mile tot mai înalte ale civilizației 
șl progresului, asigură desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noas
tră, contribuie la întărirea unității 
țărilor socialiste, la victoria cauzei 
păcii în întreaga lume. (Aplauze în
delungate, urale).

-Dati-mi voie să vă urez din toată 
inima noi și noi succese în activi
tatea dv., multă sănătate șl multă 
fericire. (Vii aplauze, urale, ovații 
prelungite).

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost întreruptă în repe
tate rînduri cu urale șl ovații. Adu
narea la sfîrșit Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, de adeziune ho- 
tărîtă șl deplină cu politica parti
dului și statului, nostru, politică ale 
cărei roade fac zi de z! tot mal bo
gată Și, înfloritoare patria noastră, 
România socialistă.

După Încheierea vizitei în între
prindere, conducătorii de partid șl 
de stat străbat aleile și străzile nou
lui cartier bucureștean — Drumul 
Taberei. Completînd priveliștea ur
banistică a Capitale! noastre cu un 
nou și vast ansamblu arhitectonic, 
acest cartier care cuprinde mii de 
apartamente a extins pe orizontală 
și mat ales pe verticală Bucureștiul, 
adăugîndu-1' no! frumuseți- Locatarii 
noilor blocuri — mii și mii de oa
meni — salută ou căldură, de Sa fe
restre, din balcoane sau de pe mar
ginea trotuarelor, treceiea conducă
torilor de partid și de stat.

Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în întreprinderile bucurește- 
ne a prilejuit o nouă și puternică 
manifestare a dragostei șl a; atașa
mentului oamenilor muncii j pentru 
partid și guvern, a hotărîril lor de a 
urma cu fermitate politica partidu
lui nostru, în care sînt întruchipate 
strălucit idealurile și năzuințele în
tregului nostru popor, destinul feri
cit al României socialiste.

(Agerprcs)

Prin măsurile luate de șantier 
pentru asigurarea unei organizări 
mai rationale a punctelor de lucru, 
trimiterea de delegați pentru recru
tarea de muncitori, îmbunătățirea 
folosirii utilajelor și mecanismelor 
de construcții, precum și1 a mijloa
celor de transport, îmbunătățirea a- 
provizionării cu materialele necesa
re procesului de producție, avem 
convingerea că pe semestrul II, ac
tivitatea șantierului nostru se va îm
bunătăți considerabil.

petrecut un accident cu urmări tra
gice pentru un motociclist.

Intr-un cuvînt, din cauza drumu
lui îngust, transportul pînă la ca
bană e legat de riscuri. Aceasta ne 
determină să propunem căutarea 
unei soluții. Astfel, alături do cele 
2—3 refugii existente pe distanta 
Petrila — Lunca Florii ar fi bineve
nită amenajarea altor 4—5 refugii. 
Sau să se recurgă la lărgirea dru
mului, cei puțin în porțiunile unde 
aceasta se poate realiza fără efor
turi și cheltuieli prea mari, făcîn- 
du-se apel la entuziasmul tineretu
lui.

In acest an, șl în cel viitori, spre 
cabana dintre pădurea de fagi se 
vor mai îndrepta oameni doritori să 
se veselească la iarbă verde. Și 
pentru ca drumul spre distracție să 
nu devină sursă do întîmplări tra
gice, ceva trebuie făcut...

F. V.
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documentare
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șl exameneleconcept

a

TELEVIZIUNE
Drumul aerianVINERI 6 SEPTEMBRIE candl-

Rilowajiior.

— Sprijinul 
In anii celui

la examene.
sec(ii vor funcționa

să se 
șl du-

condu- 
o mai 

trimite- 
autentice

școli s-au ridicat 
și animatori cul- 
prin intermediul 

la cluburi ale

ților înscrierea
— Ce 

tn acest nou an școlar ?
— Avem multe secții: canto,

vioară, pian, acordeon și instrumen-

Popa, directorul Școlii populare de artă și 
Mihăilă, director adjunct.

SECVENȚE CULTURALE

istorice și social-politice
de pe lingă C. C. al P. C. R.

nr. 4/1968

Din cuprins :
CONSTANTIN CĂZANIȘTEANU șl MARIN FLO- 

RESCU — Promovarea ideii unirii naționale In mișca
rea socialistă din România.

HENRI MICHEL (Franța) — Izvoare
ale Rezistentei franceze.

AUREL LOGHIN și DUMITRU TUTU 
acordat de România refugiaților polonezi 
de-al doilea război mondial.

GHEORGHE MATEI — Mărturii finlandeze privind 
războiul din 1877—1878 Împotriva Imperiului otoman 
și România.

ELENA POPOVICI — Specificul cunoașterii isto
rice în opera lui A. D. Xenopol.

La rubrica „Discuții" sînt înserate materialele:
OVIDIU TRĂSNEA — Cu privire la obiectul 

caracterul științei politice.
CORNEL ALMĂȘAN — Națiunea 

realitate socială.
ZIGU ORNEA — Momente din istoria politică 

țărănismului (1880—1926).
OLGA CONSTANTINESCU — Lupta de opinii

10,00—10,30 Tv. pentru spe
cialiști.
Handbal masculin f Di
namo București — R.T.V. 
Basel (Elveția).
Drumuri 
emisiune 
Buletinul 
tiere.
Curs de

16,45

18,00

18,20

șl popasuri — 
turistică.

circulației ru

limba spaniolă18,30
19,00 La porțile cunoașterii — 

Emisiune pentru tineret. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Actualitatea în agricul
tură. Aspecte de la Con-

19,30
19,50
20,00

20,20

20,45

21,05
21,35

gresul Oficiului Interna
țional al viei și 
Studioul muzical, 
muzicală de-a 
timpului.
Intîlnire după 20 
cu foști brigadieri de pe 
marile șantiere ale 
triel.
Cărți 
Film 
lungă
ducție a studiourilor 
gare.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

vinulul. 
Cultura 
lungul

pa-

23,05
23,20

șl autort 
artistic: „Cea 

noapte* —
mai 

pro- 
bul-

PROGRAM DE RADIO
SÎMBĂTĂ 7 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I Vitrina cu noutăți de muzică ușoa
ră ; 22,30 Moment poetic; 22,35
Concertul pentru orchestră de coar
de de Sigismund Toduță; 23,00 Ca
leidoscop ritmic ; 23,40
populară ; 24,00 Buletin de 
0,05—6,00 Estrada nocturnă, 
de știri și meteo-rutiere- 
1,00, 2,00 șl 4,00.

Muzică
Știri ;

Buletine 
la orele

revoluționare; PROGRAMUL II

7,00 Dragă ml-e Oltenia 
zică populară; 7,30 Buletin 
Buletin meteo-rutier; 7,40

și 
14,00 
rolul 
14,15 
(emi-

In peisajul vieții 'culturale a Văii Jiului, Școala popu
lară de artă din Petroșani — instituție a cărei menire este 
de a întreține și forma gustul pentru frumos al publicului 
sălilor de spectacole, al vizitatorilor expozițiilor de artă — 
are deja o 
o serie de 
turali care, 
actului de 
sindicatelor

Acum,

tradițle. De pe băncile acestei 
artiști amatori, de îndrumători 
înnobilați moral și spiritual 
cultură, desfășoară în prezent,
și cămine culturale, o activitale laborioasă, 
înaintea începerii unui nou an de studii, am 

considerat necesar să relatăm cititorilor noștri, iubitorilor 
frumosului unele din aspectele muncii de îndrumare ce se 
va desfășura aici precum și alte cîteva probleme „la zi" 
din Școala populară de artă. In acest scop, am discutat cu 
prof. Gheorghe 
cu prof. Pamfil

dezvolte Înclinațiile spre artă 
pot urma cursurile ?

• Primim numai elevi între 14 șl 
ani, angajați în cîmpul muncii, 
frecventa cursurile însă și mem- 
familiilor acestora. Elevilor șco-

In 
Jurul problemei orientării economice a României (1848 
—1910).

Rubrica „Evocări" cuprinde prezentarea unor fi
guri procmmcnte ale culturii și 'luptei pentru libertate 
șl democrație, militanți de frunte ai mișcării munci
torești ca : Ion a Baboi de Lucrețiu Pătrășcanu, N. D. 
Cocea, dr. Dumitru Bagdasar, Zamfir G. Arbore-Ralli, 
Alexandru (Alecu) Constantinescu.

Numărul mai cuprinde recenzii, note, bibliografie.

— Cină Încep 
de admitere in școală ?

— Deja au început. Vor dura pînă 
la 14 septembrie. In ziua de luni, 
16 septembrie, vor începe cursurile. 
Pentru asigurarea unei bune frec
vențe, am stabilit ca orele 
desfășoare atît dimineața cît 
pă-amiaza.

— Se mal pot. înscrie
da/i ia admitere care nu și-au 
depus actele pină In 31 au
gust ?

— Da. Vom îngădui șl... întîrzia-

interviul 
nostru

axEr.sz'Massa

IA E.M. URICANI
a 0 R a

B a I

Rezultatele de pînă acum 
către E. M. Uricani sînt 
neconcordanță. Dacă la 
de cărbune s-a realizat 
3 419 tone,

obținule 
oarecum 
produc- 

un spor
iar productivitatea

planulul, Ia creșterea 
muncii și a . eflcien-
Aslfel, în 1967 prin 

aplicate și insistent

de 
în 
ția 
de
muncii a crescut de la 1,833 tone/post 
la 1,863 tone/post. In schimb la pre
țul de cost a fost înregistrată o de
pășire de 60 000 lei, iar calitatea 
producției încă nu a putut- fi redre
sată. Realizările pozitive sînt urma
rea firească a efortului colectiv de a 
organiza mai bine producția, de a 
aplica cele mal judicioase măsuri 
tehnico-organizatorice în acest scop.

Acțiunea de organizare științifică 
a producției șl a muncii, a început 
și la mina Uricani prin stabilirea de 
măsuri care să concure la realiza-

rea ritmică a 
productivității 
lei economice, 
cîteva măsuri
urmărite au fost reduse posturile au
xiliare cu 4 077, productivitatea mun
cii în abatajele stratului 17—18 a 
crescut cu 0,191 tone/post, vitezele 
de avansare în abatajele cameră 
atins 100 ml/lună iar la prețul 
cost s-au obținut economii în 
loare de peste 350 000 lei.

In acest an, pe Ungă măsurile
treprinse în 1967, au fost stabilite 
altele In plus care să mărească efi
ciența acțiunii de organizare Știin
țifică a producției șl a muncii. Re- 
amenajarea orizontului 500 tn vede
rea realizării unul transport în cou-

au 
de 

va-

în-

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actualități ;
8.25 Moment poetic; 8,30 La micro- 

"iȚbh,/ melodia preferată; 9,00 Bule- 
**'fih de' știri ; 9,05 La microfon, me

lodia preferată ; 9,30 Matineu lite
rar; 10,00 Cîntece
H,00 Buletin de știri; 11,05 Inșir-te 
mărgărite (emisiune pentru copii);
11.25 Pagini celebre din opere; 12,00 
Muzică ușoară ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 13,20 Soliști 
orchestre de muzică ușoară; 
Cîntăreți de operă își prezintă 
preferat — Dan Iordăchescu; 
Călătorie tn istoria civilizației
siune pentru tinerii ascultători); 
14,40 Din muzica popoarelor; 15,00 
Buletin de 
tier; 15,05 
ka; 15,15 
Automobil 
Sport. Buletin meteorologic;
„Ce-ți doresc eu tie, dulce Româ
nie" — cîntece și versuri; 16,30 
Corespondentă specială; 17,15 Me
moria pămîntului românesc (relua
re) ; 17,35 Soliști de muzică popu
lară : Ileana Sărăroiu, Florea Cioacă 
și Vlad Dionisie; 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Știință, tehnică, fante
zie ; 18.20 Avanpremieră — estrada 
nocturnă ; 18,35 Arii din operele
lui Donizetti; 19,00 Radiogazeta de 
seară ; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de
știri; 20,02 Cronica literară; 20,12 
Muzică ușoară de compozitori din 
R.P. Bulgaria; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Muzică; 21,05 Gala 
umorului. Comici vestiți al microfo
nului : Horîa Șerbănescu și Radu 
Zaharescu; 21,35 Muzică ușoară de 
pretutindeni; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20

știri. Buletin meteo-ru- 
Recital Wanda Landows- 
Melodii populare; 15,30 
Club; 16,00 Radiojurnal.

16,20

8,30 Bu- 
opera 
10,00 
alese 
Eml- 
10,55 
Radu 
11,30

de știri. 
Muzică ;

7,45 In sunet de fanfară; 8,00 Cîn
tece populare; 8,10 Tot înainte (e- 
misiune pentru pionieri);
letin de știri; 9,00 Pagini din 
„Scara de mătase" de Rossini ; 
Buletin de știri ; 10,05 Pagini 
din muzica de estradă; 10,30 
siune muzicală pentru școlari ; 
Din creația compozitorilor 
Șerban și Vasile Veselovski;
Muzică populară; 12,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 12,11 
„Poem eroic" de Mauriciu Vescan;
12.30 Selecțiuni din opereta „Vîn- 
zătorul de păsări" de Zeller; 13,00 
De la 1 la 5. Emisiune de divertis
ment muzical; 14,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 17,15 
Cîntece românești interpretate de 
soliști de peste hotare; 18,00 Suita 
simfonică „priveliști moldovenești" 
de Mihail Jora; 18,30 Itinerar turis
tic românesc; 18,50 Melodii inter
pretate de formația Brenton Wood; 
18,55 Buletin de știri; 19,00 Cîntece 
și jocuri populare; 19,30 Odă limbii 
române; 20,00 Agendă folclorică ; 
21,00 Buletin de știri; 21,05 Melodii 
de dragosle de Ion Vasilescu ; 21,20 
Concertul In re minor pentru vio
loncel și orchestră de Edouard Lalo;
22.30 Dansul notelor; 23,00 Radio
jurnal ; 23,07 Melodii magazin (re
luare) ; 24,00 Carnavalul ritmurilor; 
0,55—1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

Un muncitor apreciat pentru precizia lucrărilor efectuate — fre
zorul Buzgar Ioan, de la secția șculărie a Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani.

formitate cu N.T.S., studierea fon
dului de timp al muncitorilor de la 
sosirea la mină pînă cînd ajung la 
locul de muncă, montarea celui de-al 
doilea lanț elevator la rampa pu
țului 4 orizontul 500, plasarea op
timă a abatajelor cameră pentru îm
bunătățirea indicatorilor : randament, 
consum de lemn, consum de ener
gie electrică șl pneumatică, amena
jarea șl punerea în funcție a planu
lui înclinat nr. 15 între orizontul 
500—580 șl suprafață sînt cîteva din 
măsurile aplicate sau în curs de 
realizare. Recent, conducerea exploa
tării a preconizat aplicarea unei noi 
măsuri menită să impulsioneze pro
ducția: organizarea lucrului după 
graficul oiclic la 7 brigăzi din aba
taje șl Ia 5 brigăzi de la pregătiri. 
In acest fel se scontează pe crește
rea vitezelor de avansare la 100 me- 
tri/Iună la galerii în cărbune șl 
140—150 metri/lună în abataje ca
meră. Ca urmare, productivitatea va 
crește la 4 mc/post în galerii și cu 8 
tone/post în abataje.

Măsurile preconizate pînă acum 
sînt bune, ele jusbificînd pe deplin 
preocuparea cadrelor tehnico-ingine- 
rești, pentru îmbunătățirea activită
ții productive a minei. Dar ne în
trebăm : care sînt măsurile preco
nizate pentru reducerea prețului de 
cost, pentru creșterea continuă a 
calității producției — factor de ba
ză al creșterii eficienței economice ?

Conducerea minei, a sectoarelor, 
au obligația să analizeze de urgen
tă aceste probleme, să 
aceeași Importanță ca 
planului la cărbune.

Eforturile colectivului
câni nu trebuie umbrite de rezul
tatele slabe la unii indicatori teh- 
nico-economicl.

Concentrarea tuturor factorilor de 
răspundere asupra acestor proble
me, rezolvarea lor într-un timp cit 
mal scurt, trebuie să aducă îmbună
tățiri substanțiale activității de vi
itor, astfel că între realizările fizice 
și cele economice să existe o core
lație perfectă.

te de suflat (flaut, clarinet, obol, 
fagot, trompetă, trombon, saxofon, 
și instrumente de fanfară).

— Ceva nou ?
— Da. De anul acesta vom primi 

elevi și pentru cursurile clasei nou 
înființate de chitară.

— In alara elasejor care a- 
sigură pregătirea muzicală a 
cursan/ilor, ce alte secții iși 
mai... așteaptă elevii ?

— Cel ce doresc să-și 
deze cunoștințele 
tei imaginilor 
cursurile clasei 
Iubitorii Thaliei 
rile de actorie,
pentru secția cusut-țesut.

— Tofi cei ce doresc să-și

aprofun- 
tn domeniul ar- 

plastice pot urma 
de pictură. In plus, 
vor frecventa cursu- 
Primim candidați șl

35 
Pot 
brii 
iii nu li se va percepe nici o taxă.
In plus, vor beneficia de abona
mente pe C.F.R.

— In anii treculi existau, in 
alte orașe din județ, clase a- 
partinăloare de școala dum
neavoastră. Mai funcționează?

— Da. La Lupeni, pe lîngă club, 
există o clasă de acordeon și instru
mente de suflat, ia Hunedoara de 
pictură, iar la Deva clase de core
grafie și dirijat cor (pe lingă Liceul 
pedagogic) și o clasă de acordeon.

— încadrarea cu profesori a 
școlii v-a pus probleme ?

— Nu. Avem cadre didactice co
respunzătoare atit la specialități cît 
și pentru pregătirea teoretică (isto
ria muzicii, teorie, solfegii).

— Alte probleme ?
— Ar trebui, din partea 

cerilor cluburilor să existe 
intensă preocupare pentru 
rea talentelor valoroase,
Ia școală, spre a-șl putea îmbogăți, 
dezvolta aptitudinile native.

Am mulțumit celor doi interlocu
tori pentru Informațiile oferite. 
Le-am dorit... elevi cît mal sîrguin- 
ciosl și rezultate mai bune decît 
pînă acum In întreaga activitate de 
inițiere în tainele frumosului pe 
care-o conduc.

Am părăsit, totuși, localul școlii 
(frumos renovat interior) păstrînd 
în priviri Imaginea deplorabilă a 
exteriorului acestei instituții de cul
tură. Oare conducerea I.L.L.-uIui n-a 
aruncat o privire (cel puțin din au
tobuz) spre acea clădire bătută de 
soartă, de la intersecția unor străzi 
destul de populate ? Considerăm că, 
oricum, și-au făcut stagiatura în 
sertarele LLL.-ului cererile îndrep
tățite alo Școlii populare de artă 
din Petroșani pentru renovarea, ex
terioară a clădirii. Așa că...

Viorel TEODORESCU

MADRIDUL SE SUFOCA
(Urmare din pag. 1)

mînii, madrilenii se refugiază în îm
prejurimi ei caută mai puțin liniș
tea și mai mult aerul curat, care 
exista odinioară și în orașul lor.

Poluarea aerului a luat asemenea 
proporții îneît municipalitatea s-a a- 
larmat. Primarul general a decla
rat că, deși nu e deocamdată cazul 
să se umble pe străzi cu mască de 
gaze, situația este 
numit o comisie de 
preconizat „măsuri 
p r ie ta r i i de locuințe
să instaleze filtre in 
Posesorii de autovehicule să-și con

serioasă. S-a 
anchetă care a 
urgente". Pro- 
vor fi obligat! 

coșurile lor.

troleze eșapamentele. Aceasta se re
feră însă mai ales la autobuzele 
orașului care emană cei mai groși 
și întunecoși nori otrăvitori. I Din 
cauza lor tufișurile de oleandru de 
pe marginile străzilor nu mai au 
frunze verzi ci galbene. Pe unde 
trec autobuzele Încetează orice con
versație. Ele fac ca Madridul, odi
nioară atît de luminos, să aminteas
că astăzi de nefastul „smog" londo
nez.

Madrilenii așteaptă nerăbdători 
promisiunea primarului general ca 
„poluarea aerului să fie nu numai 
combătută, dar și eliminate cau
zele ei".

F. F. A. VISCOZA
LUPENI

le acorde 
și realizării

E. M. Uri-

R. S.

tz/zg# jează:
@ ingineri mecanici
© economiști
© tehnicieni normatori

DUMINICĂ 8 SEPTEMBRIE

8,30 Ora , exactă. Cum va fi 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Pentru copii. Biblioteca 
iui Așchiuță.

9,00 Pentru școlari. La șase 
pași de o excursie.

10,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură.
12,15 De strajă patriei.
12,45 Telejurnalul de prinz.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16,00 Zig-Zag — telemagazin 

duminical.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,00 Seară a Televiziunii Bul

gare.
21.30 „Operetă în aer liber". 
22,00 Film artistic: „Coaja de

banană".
23,25 Telejurnalul de noapte. 
23,35 Tclesport.
23,50 închiderea emisiunii.

LUNI 9 SEPTEMBRIE

17.30 Pentru noi femeile. 
18,00 Actualitatea industrială.

18.30 Curs de limba franceză 
(reluarea lecției a 9-a).

19,00 Brățara de aur — emi
siune pentru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 „Izvoare fermecate" — 

program de cîntece și 
dansuri.

20,15 Studioul de poezie.
20.30 Tele-Universitatea.
21,00 Spectacol festiv. Transmi

siune de Ia Soiia.
21.30 Film artistic : Notorious.
23.30 Telejurnalul de noapte.
23,40 închiderea emisiunii.

MARȚI 10 SEPTEMBRIE

17.30 TV pentru școlari. „Um
bră și botanică".

18,00 TV pentru specialiștii 
din industrie.

18(30 Curs de limba engleză 
(reluarea lecției a 9-a).

19,00 Studioul pionierilor. In 
lumea cărților școlare.

19.30 Telejurnalul de seară.

19,50 Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Opinia dumneavoastră.
20.15 Micro-varietăți.
20,45 Centenarul filarmonicii 

din București.
22,00 Seară de teatru. „Nu-ți 

plătesc".
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

MIERCURI 11 SEPTEMBRIE

10,00 — 10,30 TV pentru spe
cialiștii din industrie.

16.30 Fotbal: Rapid București 
— OFK Beograd (Cupa 
orașelor tirguri).

18.15 Telecronică economică.
18,35 Curs de limba germană 

(reluarea lecției a 9-a).
19,05 Club XX — emisiune 

pentru tinerei.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletin meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Studioul de poezie.
20.15 Soliști de muzică popu

lară.

IptiffîîM

20.45 Transfocator.
21,15 Avanpremieră.
21.30 Telecinemateca : Meda

lion Humphrey Bogart.
22.30 Divertisment muzical.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emfsiunii.

JOI 12 SEPTEMBRIE

10,00 — 10,30 Telecronică e- 
conomică.

17.30 Pentru copii. Lanterna 
magică.

18,00 TV pentru specialiști.
18.30 Curs de limba rusă (re

luarea lecției a 8-a).
19,00 „Tinerețea noastră".
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial: Lagardere 

(II).
20.50 Poșta TV.
21,00 Invitație pentru ora 21.
21,40 Teleglob.
22,00 Ecran literar — revistă 

TV.

22.30 Mari interpreți.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 13 SEPTEMBRIE

10,00—10,30 TV pentru spe
cialiști.

17.30 Pentru copii. Povestiri 
pe degete: Peripețiile 
lui Pîș-Pîș".

18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică.

18,20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Curs de limba spaniolă 
(reluarea lecției a 8-a).

19,00 Albatros — revistă lite
rară pentru tineret. 
„Cînlare păminltilui ro
mânesc".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Studioul de poezie.
20,15 Actualitatea în agricul

tură.
20.30 Studioul muzical.

21,00 Reflector.
21.15 Film artistic: „Am în- 

tilnit țigani fericiți" — 
o producție a studiouri
lor iugoslave.

22,45 Telejurnalul dc noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 14 SEPTEMBRIE

16.30 Fotbal: Rapid — Vago
nul Arad.

18.15 Filme pentru copii.
18.30 Noile aventuri ale echi

pajului Val-Vîrtej. „Per
lele negre".

19,00 „Mult c dulce și' fru
moasă".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Estrada tinereții.
21.30 Film serial: Răzbunăto

rii.
22,20 Parada vedetelor.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.
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Conferința statelor 
neposesoare 
de arme nucleare 
Propunerile șefilor delegațiilor Mexicului, 
Uruguayului, Iugoslaviei și Italiei

GENEVA 5. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: In cadrul discuției 
generale a Conferinței statelor 
neposesoare de arme nucleare, 
șeful delegației mexicane, Al
fonso Garcia Robles, a supus 
conferinței un document de 
lucru cu privire la crearea de 
zone denuclearizate. El a pre
conizat o serie de tratate, ale 
căror zone să cuprindă treptat 
întregul glob și care să preva
dă garanții din [. artoa statelor 
nucleare, privibd securitatea 
statelor neposesoare de arme 
nucleare. El a preconizat tot
odată crearea unui organism 
însărcinat cu punerea în apli
care a unui program interna
țional de ajutor pentru statele 
neposesoare de arme nucleare, 
în vederea folosirii pașnice a 
energiei nucleare. El a propus 
instituirea unui program inter
național pentru exploziile nu
cleare în scopuri pașnice. A- 
cest f rogram ar avea drept 
obiectiv principal să asigure 
statelor care au renunțat la 
armele nucleare avantajul fo
losirii pașnice a exploziilor 
nucleare, fără nici o discrimi
nare, astfel incit costul dispo
zitivelor explozive utilizate să 
fie cît mai redus.

Șeful delegației Uruguayului, 
Hector Gros Espiell, a cerut 
puterilor nucleare să se anga
jeze să nu folosească armele a- 
tomice. El a insistat asupra 
garanțiilor necesare statelor 
neposesoare de asemenea ar
me, ca și asupra accesului a-

cestora la tehnologia nucle
ară.

Șeful delegației iugoslave 
D. Belovski, a cerut adoptarea 
de măsuri în vederea încetării 
înarmărilor nucleare și a de
zarmării nucleare. încetarea 
producției de arme nucleare 
și de rachete cu caracter o- 
fensiv și defensiv ar fi prima 
măsură pe drumul dezarmării 
nucleare. După părerea sa, tra
tatul de neproliferare nucleară 
nu rezolvă problema garanții
lor și nu stabilește obligațiile 
puterilor nucleare în acest 
sens. Referindu-se la problema 
creării de zone denuclearizate, 
D. Belovski a propus retrage
rea armelor nucleare de pe te
ritoriile străine. El a cerut, de 
asemenea, încetarea manevrelor 
militare cu armament nuclear.

Șeful delegației italiene, Giu
seppe Medici, a menționat că 
obiectivul principal al confe
rinței trebuie să fie transfor
marea atomului într-un factor 
de progres. El a arătat că tre
buie să se 
înarmărilor 
considerare 
se elimina 
chimice, ca ii cele cu privire 
la crearea de zone denucleari
zate. Delegatul italian a su
gerat ca toate aceste proble
me să fie abordate de Comite
tul celor 
zarmare. 
folosirea 
nucleare, 
I uneri în Vederea 
liber al statelor nenucleare la 
avantajele ce decurg din teh
nologia nucleară.

pună capăt cursei 
și să fie luate în 
propunerile de a 

vniele biologice și

18 state pentru de- 
In ceea ce privește 

pașnică a energiei 
el a făcut unele pro- 

accesuluiDiscuțiile din Consiliulpentru comerț și dezvoltare
Cuvîntul șefului delegației romane

GENEVA 5 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : La a 7-a sesiune a 
Consiliului pentru comerț și 
dezvoltare a început discuția 
asupra problemei asigurării 
mecanismului instituțional și 
metodelor de lucru ale Con
ferinței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.).

Luînd cuvîntul, în cadrul dez
baterilor șeful delegației româ
ne, Ion Stoian, a subliniat im
portanta raportului secretarului 
general Raoul Prebisch, menți- 
onînd că U.N.C.T.A.D trebuie 
să se (orienteze spre negocie
rea de soluții concrete în ve
derea dezvoltării economice și 
a creșterii schimburilor inter- 
notionale. Asemenea negocieri, 
a spus delegatul român, tre
buie să contribuie la crearea 
echilibrului economiei mondi
ale prin sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare și suț rima- 
rea progresivă a tuturor obsta
colelor care se opun comerțu
lui internațional

.Ocupîndu-se de 
întăririi eficienței și 
lății U.N.C.T.A.D., 
a insistat asupra
asigurării universalității orga
nizației. In acest sens, a decla
rat el, România se pronunță

problema 
operativi- 
vorbitorul 
necesității

lu-participării la
Chineze, R.P.D.

Germane și

în favoarea 
crări a R.P. 
Coreene, R.D. 
R.D. Vietnam.

Șeful delegației române a 
sprijinit propunerea ca Adu
narea Generală a O.N.U. să 
examineze posibilitățile ca 
U.N.C.T.A.D. să devină o or
ganizație participantă a Pro
gramului Națiunilor Unite f en- 
iru Dezvoltare, relevînd rolul 
pe care l-ar putea juca în do
meniul asistenței tehnice. De 
asemenea, el s-a pronunțat în 
favoarea delimitării UNCTAD 
de celelalte organizații inter
naționale, îndeosebi de GATT.

R.S.F. IUGOSLAVIA. — Vedere din Dubrovmc, una din prin 
cipalele atracții ale litoralului adriatic al Dalmației.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI 
Șl COMITETULUI 
EXECUTIV AL U.S.P.MJ.

BELGRAD 5 (Aqerpres). — 
I Ședința Prezidiului și Comite

tului Executiv al Conferinței 
Federale a USPMI, care a a- 
vut loc la Belqrad, constată 
în concluziile sale că toate po
poarele din Iugoslavia își ma
nifestă sprijinul hotărît, acor
dat pozițiilor Plenarei a X-a a 
C.C. al U.C.I. și își exprimă so
lidaritatea deplină cu popoare
le ceh si slovac.

Rămînînd consecventă prin
cipiilor respectării suveranită
ții, independentei și neames
tecului în treburile interne ale 
oricărei țări, dreptului la calea 
autonomă de dezvoltare socia
listă, se arată în concluziile a- 
doptate de ședință, Iugoslavia 
va acorda în continuare ajutor 
tuturor factorilor care vor 
contribui la restabilirea suve
ranității R.S. Cehoslovace, la 
plecarea trupelor străine și la 
realizarea procesului de renaș
tere a societății socialiste de
mocratice, dorită de poporul 
cehoslovac. In această lumină 
privesc cetățenii Iugoslaviei 
socialiste acordul de la Mos
cova.

CURIER > CURIER . CURIER
©®©

Purtătorul de cuvint al O.N.U. 
a anunțat că secretaiul gene
ral al O.N.U., U Thant, va ple
ca luni într-o călătorie de o 
săptămină in cursul căreia va 
vizita mai multe țări. El va fa
ce o vizită în Libia, după ca
re, la 13 septembrie, va asis
ta la conferința șefilor de sta
te și de guverne membre ale 
Organizației Unității Africane. 
In drumul de înapoiere spre 
New York, U Thant va lua cu- 
vintul in fața participanților 
la conferința organizațiilor ne
guvernamentale de la Paris.

R. D GERMANA. — Aspect din Rostock, cel mai vechi șan
tier naval al R.D. Germane.

Yaros
— Corespondentul 
Giorgio
Ziarul

ROMA 5. 
Agerpres, 
transmite : 
„L'Unita" publică un 
deținuților greci aflați 
la Yaros în care se 
printre altele, că, în zilele de 
13-30 august, a avut loc un 
nou val de arestări în urma 
atentatului nereușit împotriva 
primului ministru Papadopou
los. Au fost arestate 1217 per
soane aparținînd grupărilor de 
centru și de stînga. De la lo
vitura de stat din 21 aprilie 
1967 pînă în prezent, în lagă
rele de pe Insulele Leros și 
Yaros se află peste 3 000 de 
persoane. Cea mai mare parte 
a deținuților, aproximativ 2 000 
de persoane, au fost concen
trați pe Insula Leros. Se pare 
că peste 1 000 se află în în
chisorile de la Eghlna, Corfu, 
Izeddin și Creta.

Semnatarii apelului, care se 
află deportați pe Insula Yaros 
încă din aprilie 1967, scriu : 
Am fost arestați în mod arbi
trar și ni s-a comunicat că de
tenția noastră este provizorie. 
Nu s-a pronunțat încă nici o 
sentință și sîntem supuși unui 
adevărat regim de închisoare. 
Sîntem arestați datorită 
lor noastre politice și 
că refuzăm să semnăm 
clarație prin care ar 
să negăm idealurile 
democratice și să 
dictatura. In încheiere 
natarii scrisorii fac apel 
poporul grec, ca prin 
sa. să îi ajute să-și redobîn- 
dească libertatea.

Pastore, 
italian 

apel al 
pe insu- 

spune,

opinii- 
pentru 
o de- 
trebui 

noastre 
acceptăm 

seni
la 

lupta

lawmils cutremurului din iran
Suveranul Iranului, Moham

med Reza Pahlavi, și membrii 
guvernului’ iranian au vizitat 
miercuri mai multe localități 
din provincia Khorassan, 
nord-estul țării, distruse 
urma recentelor 
El a ordonat să se
iască de urgență noi locuințe 
cu ajutoare de stat pentru a 
fi cazați locuitorii care au su
praviețuit cutremurului. Potri
vit datelor oficiale, numărul 
victimelor este evaluat la 
peste 12 000 de morți și apro-

în 
în 

cutremure, 
constru-

xlmativ 50 000 de răniți. în 
urma cutremurului de marți 
după-amiază, satul Serayan, cu 
1 500 de locuitori, situat în 
apropierea orașului Ferdus, a 
fost distrus comț. let, iar orașul 
Kareh, care numără peste 
6 000 
trus 
sută.

de 
în

care numără
: locuitori, a fost dis

proporție de 95 la

☆
memoria zecilor de mii 

puternicului

Vizita președintelui L. Svoboda, 
a premierului 0. Cernik și a primului 
secretar al C.C. al P.C.C., A. Dubcek, 
la citeva întreprinderi din Praga

PRAGA 5. — Coresponden
tul Agerpres, E. Ionescu, trans
mite : Președintele R.S. Ce
hoslovace, Ludvik Svoboda, și 
premierul O. Cernik au vizitat 
zilele acestea cîteva întreprin
deri industriale din Praga. In 
convorbirile avute cu repre
zentanții întreprinderilor, a- 
ceștia i-au asigurat pe con
ducătorii cehoslovaci că nici 
în momentele cele mai grele 
producția întreprinderilor lor 
practic nu a fost oprită. Inche- 
indu-și vizita la Întreprinderea 
„Electropristoj", președintele 
Svoboda și-a exprimat satisfac
ția că uzina a făcut față cu 
succes sarcinilor de producției 
și a subliniat importanța „u- 
nității, chibzuinței și rațiunii".

Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., a vizi
tat miercuri seara întreprinde
rile industriale CKD-Praga și

Ședința guvernului
PRAGA 5. — Corespondenții 

Aqerpres transmit: Miercuri
a avut ioc la Praga o ședință 
a guvernului cehoslovac con
dusă de O. Cernik.

Guvernul a dezbătui infor
marea privind reluarea acti
vității unor organe de presă, a 
radioului și

In scopul creării i 
condițiilor în vederea 
lizării situației interne 
a asigurării activității 
a organelor de stat și 
a asigurării securității 
rării persoanelor și averii, gu-

televiziunii, 
rapide a 

norma- 
de stat, 
depline 

politice, 
și apă-

a discutat cu 
l-au salutat cu 

căldură în mijlocul lor. 
Dubcek a mulțumit căl- 
muncitorilor pentru po- 

lor fermă revoluționară

Auto-Praqa. El 
muncitorii care 
multă

A. 
duros 
ziția
din ultimele zile. El și-a ex
primat convingerea că aceștia 
vor fi și mai departe un spri
jin hotărîtor al partidului în e- 
forturile sale pentru dezvolta
rea socialistă a Cehoslovaciei.

☆
PRAGA 5 (Agerpres). — Joi, 

Ia Praga a început să apară, 
alături de „Rude Pravo", „Ces- 
kosloverisky Sport", „Vecerni 
Praha", și ziarul „Prace", or
gan al sindicatelor cehoslova
ce. Tot joi și-a reînceput emi
siile pentru ■ străinătate agen
ția cehoslovacă de știri C.T.K. 
In seara aceleiași zile a avut 
loc prima emisiune de 
ziune.

cehoslovac

televi-

proiect 
măsuri 
și or- 

do-

vernul a dezbătut un 
de lege care conține 
privind întărirea liniștii 
dinii publice, măsuri în 
meniul dreptului la adunare și
asociere și în domeniul pre
sei neperiodice.

Guvernul a dezbătut, de a- 
semenea, un proiect de hotă- 
rîre cu privire la asigurarea 
drepturilor cetățenești și socia
le ale persoanelor reabilitate.

In afara acestor probleme, 
guvernul, a adoptat, de ase
menea, unele măsuri referitoa
re la relațiile politice externe.

Plenara C.C. ai P.C. din Slovacia

Ca urmare a demonstrațiilor 
studențești, președintele Mexi
cului, Gustavo Diaz Ordaz, a 
propus organizarea unor audi
eri de către Congres în legă
tură cu legile controversate 
care au stat la baza tulbură
rilor din ultimele șase săptă- 
mini. Studenții afirmă că gu
vernul a folosit aceste legi 
pentru a condamna 86 de per
soane la pedepse cu închi
soarea.

Hotărirea președintelui me
xican este considerată drept o 
încercare de soluționare a con
flictului cu studenții înaintea 
deschiderii Jocurilor Olimpice 
din luna octombrie. Observa
torii apreciază totuși că nu 
se întrevăd perspective de a 
se ajunge la o reglementare.

pe Kennedy, cind și-au 
viața 
câni, 
intr-o 
lo-7". 
lizat 
circuite electronice. Ea 
instalată în partea superioară 
a rachetei „Saturn-1 B" cu a- 
jutorul căreia la 11 octombrie 
cei trei cosmonauți vor fi lan
sați intr-un zbor orbital în 
rul Pămîntului timp de zece 
le.

trei cosnronauți 
un zbor simulat 
cabină spațială 
Capsula spațială 

exclusiv propriile

„C0SM0S-239“
CONFERINȚA DE 
PRESA A PREȘEDIN 
TELUI MAKARIOS

Intr-o conferință de presă ți
nută înainte de plecarea sa 
spre Nicosia, președintele Ci
prului, Makarios, care a făcut 
o vizită oficială în Grecia, a 
arătat că, după aprecierea sa, 
negocierile dintre delegațiile 
comunităților greacă și turcă 
din Cipru se vor solda, în curs 
de „o lună sau două", cu un 
acord care va constitui baza 
rezolvării problemelor in 
pensie. Aceste n gocieri, 
vederea reglementării pașnice 
a statutului insulei, vor fi ur
mate de tratative tripartite ale 
statelor interesate, Grecia, Tur
cia și Marea Britanie. In al
tă ordine de idei, președinte
le Makarios a arătat, că „vor 
fi create condiții pentru grab
nica întoarcere a regelui Con
stantin la Atena".

sus- 
în

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a înaintat Consiliu
lui de Securitate un raport în 
care arată că, la trei luni du
pă ce au fost impuse sancți
uni împotriva Rhodesiei, 59 de 
guverne au comunicat că au 
instituit un embargo asupra 
comerțului cu această țară. 
Dintre aceste state, două — 
Botswana și Malawy — au 
exprimat rezerve serioase din 
cauza poziției lor geografice 
speciale.

pierdut 
ameri- 
la sol 
„Apol- 
a uti- 

>ale 
a fost

ju- 
zi-

Agenția TASS anunță 
în Uniunea Sovietică 
lansat un nou satelit — 
mos-239" — destinat continuă
rii cercetării spațiului cosmic. 
Durata de rotație in jurul Pă- 
mintului este de 89,2 minute. 
„Cosmos-239" evoluează pe o 
orbită avînd apogeul de 282 
km, iar perigeul de 202 km. în
clinația orbitei față de Ecua
tor este de 51,8 grade.

Aparatura tehnică de la bor
dul navei spațiale funcționea
ză normal.• ••

joită 
a fost 
„Cos-

Popularitatea președintelui 
Johnson continuă să scadă, po
trivit unui sondai de opinie pu
blică efectuat de institutul „Gal
lup". Ultimul sondaj arată că 
52 la sută din cei solici
tați au declarat că dez
aprobă politica promovată 
de administrația Johnson și nu
mai 35 la sută o susțin. Agen
ția UPI relevă că acesta este 
cel mai scăzut nivel de popu
laritate al președintelui John
son înregistrat de la instala
rea sa la Casa Albă.

Regele Idriss al Libiei a ac
ceptat demisia primului minis
tru Bakkouche și a însărcinat 
pe fostul ministru de externe 
Wanis Gathafi cu formarea u- 
nui nou guvern, a anunțat 
miercuri postul de radio Tri
poli. Compoziția noului cabi
net este aproape neschimba
tă, cu excepția schimbării mi
nistrului de justiție. Actualul 
cabinet este al 11-lea din de
cembrie 1961, cind Libia și-a 
obținut independența.

marți de pe litoralul vestic al 
Turciei, deosebit de violente :n 
regiunea localităților Bartin și 
Amasra, 25 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 200 au 
fost rănite. Miercuri au avut 
loc noi mișcări seismice, îraă 
de intensitate slabă, care nu 
au provocat victime sau pagu
be.

• o©
Candidatul Partidului repu

blican la alegerile prezidenția
le din S.U.A., Richard Nixon, 
și-a început miercuri campania 
sa electorală printr-o cuvînta- 
re rostită la o mare întrunire 
care a avut loc în orașul Chi
cago, la intersecția de străzi 
unde săptămină trecută s-au 
produs incidente intre poliție si 
demonstranți pacifiști cu pri
lejul convenției Partidului de
mocrat.

• ••
Potrivit datelor publicate 

miercuri, de Ministerul Finan
țelor al Franței, in luna august 
rezervele de aur și devize străi
ne ale țării au scăzut cu 1,230 
miliarde franci. Rezervele mo
netare franceze se cifrează in 
prezent la 22,715 miliarde 
franci. La Paris se amintește 
că acest bilanț coincide cu mă
sura guvernului francez de a 
desființa controlul asupra schim
burilor de devize, instituit după 
criza din mai-iunie.

«®©

In
de victime ale
cutremur de pămînt care a zgu
duit în urmă cu cîteva zile 
provincia iraniană Khorassan, 
data de 5 septembrie a fost 
proclamată „Ziua solidarității 
naționale". In această zi în
treaga populație a țării a fost 
chemată să ajute în orice mod 
supraviețuitorii acestei catas
trofe. Pe drumurile publice 
s-au organizat chete și în fie
care cartier s-au deschis cen
tre de colectare a veștmintelor 
și alimentelor oferite în 
populației sinistrate.

Joi au început la Bratislava 
lucrările Plenarei C.C. al P.C. 
din Slovacia. Pe ordinea de zi 
figurează trei puncte — infor
marea cu privire la situația po
litică actuală, proiectul punc
tului de vedere al C.C. al P.C. 
din Slovacia față de organiza
rea federativă a Cehoslovaciei

proiectul privind unele mă
suri de cadre.

G. Husak, prlm-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, a 
informat Plenara despre situa
ția actuală. Referatul la cel 
de-al doilea punct al ordinii 
de zi a fost prezentat de 
Pavlenda, secretar al C.C.

P.C. din Slovacia. •

V. 
al

dar

Pentru folosirea rațională 
și conservarea resurselor biosferei 

raționale și conservării resur
selor biosferei. La această con
ferință, de mare importantă ști
ințifică internațională, partici
pă în calitate de experți oa
meni de știință din 50 de țări.

PARIS 5. — Corespondentul 
Aqerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Palatul UNESCO din 
Paris, au continuat joi lucrări
le Conferinței interguverna- 
mentale a experților asupra 
bazelor științifice ale folosirii

I

iFARFURIILE ZBURĂTOARE44DIN NOU IN ACTUALITATE
BUENOS AIRES 5 (Ager

pres). — Moda „farfuriilor 
zburătoare" a căpătat pro
porții neobișnuite în Argen
tina, unde in ultimele săptă- 
mîni și zile s-au răspîndit 
zvonuri din cele mai fantas
tice, ce nu permit să se dis- 
cearnă adevărul de imagina
ție.

După cum relatează agen
ția Reuter, sute de persoane 
s-au îndreptat miercuri în 
grabă spre o autostradă im
portantă care înconjoară ora
șul Buenos Aires, ca urmare 
a unor zvonuri privind o cioc
nire între... un automobil și 
o farfurie zburătoare. Unele 
„știri" pretindeau chiar că doi 
membri ai echipajului „farfu
riei" au fost capturați după

ciocnire pe bulevardul Gene
ral Paz, dar poliția și oficia
litățile de la două baze ae
riene apropiate au declarat 
că „nu au nimic de comu
nicat”. Pe de altă parte, ju
decătorul Jorge Marzari din 
orașul Mendoza a chestionat 
îndelung pe doi salariați ai 
unui cazino local, Juan Carlos 
Peccinetti și Fernando Jose 
Villegas, care au afirmat că «•!-<- — ----ce

farfurie
, cu a- 

bizar, 
caro- 
O a- 
caro-

cinci „ființe misterioase 
au coborît dintr-o 
zburătoare și-au lăsat, 
jutorul unui instrument 
inscripții misterioase pe 
seria automobilului lor. 
naliză efectuată 
seriei a indicat 
mercur și sulf în 
se aflau aceste

asupra 
prezența de 
locurile unde 
inscripții.

Totodată, Francisco Gomez 
și soția sa, Regina Vallejo, 
au afirmat că tot în regiunea 
Mendoza automobilul lor a 
fost urmărit timp de peste o 
oră de un obiect de formă 
circulară. Acest obiect emitea 
seîntei multicolore și in cele 
din urmă s-a îndepărtat cu 
o viteză uimitoare.

Ultima „mărturie" destul de 
incredibilă a fost făcută de 
o gospodină din Bahia Blan
ca, Susana de Salazar, care a 
afirmat că „o ființă de sta
tură mică, lipsită de păr și 
cu ochii seînteietori, cu o gu
ră imensă și cu dinți mari", 
a apărut în ușa locuinței ei 
simbăta trecută. Cind aceas
tă creatură a văzut-o pe ea, 
a dispărut. Susana de Sala
zar... a leșinat I

Gaylord Nelson, senator de
mocrat din partea statului Wis
consin, a propus o lege care 
să anuleze sau să modifice 
convențiile naționale ale celor 
două partide politice din Sta
tele Unite, convenții pe care 
Ie-a calificat drept „învechite 
și antidemocratice".

Potrivit proiectului prezentat 
de Nelson trebuie creat un co
mitet compus din 30 de per
soane care să propună un nou 
sistem de numire a candida
tului la președinție. Acest grup 
trebuie să propună Congre
sului pină la data de 1 au
gust 1969, un plan privind a- 
legerile preliminare pe scară 
națională sau un sistem modi
ficat al convenției.

Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) anunță că miercuri, 
4 septembrie, cosmonauții ameri
cani Walter Schirra, Don Eisele și 
Walter Cunningham au efec
tuat, pentru prima oară de la 
tragicul accident de anul tre
cut de la centrul spațial Cap

®»©

INCIDENTE INTRE
STUDENȚI
Șl POLITIE
LA MONTEVIDEO

Noi incidente au avut loc în
tre studenți și poliție în dife
rite puncte ale orașului Mon
tevideo, ca urmare a demon
strațiilor studențești impotriva 
atitudinii guvernului față de 
problemele universitare. Cioc
nirile cele mai grave s-au pro
dus în fața clădirii unui liceu 
din centrul orașului Montevi
deo unde studenții au ridicat 
o baricadă pe care au incen- 
diat-o. Poliția a folosit gaze la
crimogene și trupe de cavalerie 
pentru a împrăștia pe mani- 
festanți.

O echipă de patru chirurgi 
a grefat miercuri la Cleveland 
(Ohio) inima și rinichii unei 
tinere femei la trei bolnavi in
ternați la „Cleveland Clinic". 
Donatoarea, in vîrstă de 25 de 
ani, a decedat datorită unui 
accident de automobil.

In urma opefației, care a du
rat două ore și jumătate, cei 
trei pacienți se simt bine..

Pe de altă parte se anunță 
din Houston că starea sănătă
ții celor patru pacienți cărora 
li s-au transplantat organele 
unei singure persoane se îm
bunătățește continuu. La rin- 
dul său, spitalul Universității 
din Stanford anunță că starea 
celor doi pecienți cărora li s-a 
grefat o nouă inimă nu va mai 
face obiectul nici unui buletin 
medical.

Din Montreal se anunță că 
pacientul 
bat prin 
ma dată 
efectuată

Elie Zoor s-a plim- 
cameră pentru pri

de la grefa de inimă 
vinerea trecută.

Joi a sosit la Ankara, intr-o 
vizită oficială de cinci zile, 
cancelarul R F. a Germaniei, 
Kurt Georg Kiesinger. In tim
pul intrevederilor pe care leva 
avea cu reprezentanții guver
nului turc vor f> abordate pro
bleme bilaterale, precum și u- 
nele aspecte ale actualei 
ții internaționale.

situa-

La 5 septembrie, în 
Iugoslavia a sosit intr-o 
oficială președintele Republicii 
Mauritania, Moktar Ould Cad- 
dah. Oaspetele a fost intimpi- 
nat la sosire pe aeroportul din 
Pola de președintele R.S.F. 
goslavia, losip Broz Tito, și 
alte persoane oficiale.

999

R.5.F. 
vizita

lu- 
de

cutremurelor dea

ș

Ca urmare
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1 1

MAROC. — Piața Kutubia din orașul Marrakech, 
lea oraș ca mărime din țară, rerrumit prin numeroasele 
monumente de arhitectură Tiauritană.

Marea Britanie a hotărit 
acorde Iranului un ajutor 
valoare de 10.000 lire sterline 
pentru populația sinistrată în 
urma cutremurelor de pămint 
care au avut loc în această 
tară.•••

sâ 
în

Alți șapte militari americani 
au primit dreptul de a se sta
bili în Suedia. Numărul mili
tarilor americani, care și-au 
părăsit unitățile pentru a pro
testa împotriva războiului din 
Vietnam și care au primit azil 
în Suedia, se ridică astfel la 
102.

La Stockholm se precizează 
că de la începutul anului 136 
de militari americani au soli
citat azil autorităților suedeze. 
Cazurile încă nesoluționate 
continuă să se afle în atenția 
organelor de resort suedeze.
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