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de articole inspirate din ca- 
atitudine critică față de une- 
abuzive sau ușuratice — din 
Fapte „iresponsabile" ale u-

această politică internațio- 
Ia politica internă, înteme- 
apărarea intereselor funda- 
ale națiunii române și nu 
precupeți eforturile pentru

propunem într-o suită 
judiciară — să luăm

Ne
zuistica
le fapte și practici ilicite — 
domenii de activitate diferite,
nor oameni responsabili, pe care le publicăm în ideea că, 
astfel vom preveni repetarea lor.

în spiritul prieteniei trainice

Florea, To- 
muș Iosif, Sîngerean Traian, 
Bărăscu Maria, Ambrușca Pe
tru.

la înflorii 
Ia întărirea 
în întreags

Anul XX (XXV) Xr. 5S69 Duminică S septembrie 196S 4 pagini 30 bani

Un nou abataj

La secforul IV al minei Pe- 
>rilr a fost deschis de curînd 
un modern abataj frontal cu 
o capacitate de producție zil
nică de peste 300 tone de căr
bune. Armarea 
asigurată prin 
talică cu stîlpi 
lip SAGEM și 
solă. Podirea 
face cu plasă 
transportul cărbunelui este a- 
sigurat 
blindat

Prin 
frontal 
conomii de material 
realizîndu-se mari viteze 
avansare și o producție spori
tă de cărbune.

Liceele și școlile generale 
din Valea Jiului au fost do
tate cu aparatură pentru labo
ratoarele de fizică și chimie, 
ou discuri, diafilme, truse 
foto, hărți istorice, alfabetare 
ele în valoare de 600 000 lei.

Aceste materiale didactice, 
vor constitui un ajutor pre
țios în munca profesorilor, 
contribuind la o mai ușoară, 
înțelegere a materiei ce se 
va preda în noul an școlar.

Membrii cooperativei 
cole de producție Hațeg 
preocupă îndeaproape 
strîngerea recoltei de zarza
vaturi și legume. Astfel, ei 
au recoltat 60 800 kg varză, 
peste 7 000 kg ardei, 7 800 kg 
fasole și alte importante can
tități de ceapă și usturoi.

In acțiunea de recoltare se 
evidențiază în mod deosebit 
brigadierul Axente Viționescu 
și cooperatoarele 'Maria Jur- 
joni, Sofia Ștefoni și Salvina 
Lel»șan.

Recoltînd la timp și în cele 
mai bune co,r<iițiuni zarzava
turile și legumele, cooperato
rii hațegani contribuie din 
plin la asigurarea pieței aces
tui oraș cu produsele agrs- 
alimentare cerute de popu
lație.

Nicu SBUCHEA
Hațeg

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 18 grade, iar minimă de 
plus 12 grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI: 
Vreme instabilă. Cer mai muil 
acoperit. Precipitata slabe.

LUCRURI BUNE
DIN MUNCA BRICHETARILOR

Cantitatea de brichete produse de 
preparatorii din Petrila, în perioada 
scursă din acest an, e de ordinul 
miilor de tone. Merite pentru a- 

revin maistrului șef de 
Munteanu Ioan, șefului de 
Bușoiu Constantin, briche- 

Damienoiu Pavel și Cealișu
Aurel care și-au depășit cu 5—8 
sută, în fiecare lună, sarcinile 
plan.

Rezultatele frumoase obținute 
secția bricheta] se datoresc și 
canicilor de presă Comșa

ceasta 
schimb 
brigadă 
tarilor

la 
de

de
me-

Vasile,

a;

A

Invingătorii 1timpului
B raful macaralei turn se 

rriișcă leneș, mînglind 
parcă in mișcarea lui. 

Întregul bloc. Cablul coboară 
o clipă aproape de pămint, 
apoi începe să urce. Anco
rată de cablu, cupa plină cu 
mortar se oprește ostenită de 
atila greutate la etajul II al 
blocului D5 care se constru
iește în cartierul 8 Martie din 
Petrila. Zidarii din brigada lui 
Postolache Dumitru descarcă 
mortarul și din nou brațul ma- 

rolește 
cupa 

11 al 
zidăria

caralei, după ce se 
cu 180 grade, coboară 
goală la sol. La etajul 
blocului se execută
despărțitoare și tencuiala inte
rioară. . Blocul va fi termina! 
intr-un timp record.

Vreme de peste 10 ani, 
Postolache Dumitru cu 
zidarii-săi înal(ă blo

curi pentru minerii petrilcnl. 
Aproape foaie blocurile

FAPTE „IRESPONSABILE ALE 
IINOR OAMENI RESPONSABILI

Fals tratat
despre comerț

Un tratat, lie fals — ca cel de vî- 
nătoare al lui Odobescu — fie au
tentic — ca orice alt tratat didac
tic — are aceeași menire : să ofere 
omului învățăminte. De este auten
tic, să-l învețe pe om cum trebuie 
să se lucreze •, de este fals, cum nu 
trebuie să se lucreze. De aceea un 
fals tratat despre 'comdrț, ca cel 
pe care-1 prezentăm, va cuprinde 
„lecții" despre cum nu trebuie să 
se lucreze în comerț, fie cu privire 
la bunurile lui — gestionarea lor — 
fie cu privire la oamenii lui — 
atitudinea și moravurile lor în re
lațiile cu bunurile gospodărite, cu 
consumatorul și între ei (angajați 
și factori de conducere). Cu alte 
cuvinte, un tratat (fals) despre fap
te „iresponsabile" (autentice) chiar 
cu autorii lor, de două ori... res
ponsabili : ca oameni conștienți de 
faptele săvîrșite și ca gospodari de

Modreanu Constantin, Kerekeș Ale
xandru și alții care s-au străduit să 
mărească debitul de prelucrare al 
instalațiilor. Nu pot fi omiși din 
rîndurile evidențiaților nici mem- 
Xrli brigăzilor de întreținere a uti
lajelor conduse de Boțan Elisei și 
Lorincz Henric prin a căror activi- 

' fate termenul de staționare a insta
lațiilor 
cu 30 
rioadă 
muncii 
chetaj funcționează în flux continuu. 

de brichetate a fost redus 
la sută față de aceeași pe- 
a anului trecut. Datorită 
lor, instalațiile secției bri-

sint destule — din microra- 
ionul 8 Martie din Petrila au 
fost înălțate de echipa lui; 
fiecare zid poartă mărturia 
hărniciei acestor destoinici 
meșteri. De pe schelele nou
lui bloc aflat în construcție 
harnicii zidari privesc roadele 
muncii lor în cele peste 3 000 
de zile. Privesc, iar inima li 
se înflăcărează de sentimen
tul datoriei Împlinite. Un sen
timent care înseamnă mai 
mult decil satisfacție. Dar a- 
cum, la ridicarea blocului D5, 

■ au întrecut așteptările. Fiecare 
dintre cele patru nivele a lost 
ridicat în cile patru zile, tafă 
de 7 zile timpul normat. De
pășirea de normă a trecut de. 
30 Ia sulă. Toate acestea ca 
urmare a lucrului în lan/. 
Astfel, în timp ce intr-o ari
pă a blocului se turna 
șeul unui nou nivel, în 
tă aripă se executau 
de zidărie. In acest fel

plan- 
cealal- 
lucrări 
nu s-a

bunuri destinate consumului public. 
Cum însă într-un asemenea tratat 
se vorbește despre fapte (reproba
bile) ale unor oameni „fără obraz", 
el nu poate avea... pre-FAȚA. Ca 
totuși s-o aibă și pentru a înlesni 
înțelegerea a ceea ce este „fals" 
In comerț vom scrie noi ceea ce 
într-un autentic tratat de comerț ar 
li prefața.

Despre
„sufletul" comerțului

— ca 
trebuie .

este

pre- 
de 

de

comer- 
(de va-, 
gusturi 
articole

sau „anti-

trebuie să fie. ceea 
instrument de punere în

ce 
va- . 
co- 
ră-
în

este și

Există o prejudecată care 
atîtea alte prejudecăți — 
reconsiderată critic: reclama 
sufletul comerțului.

In forma și cu sensul, acesta 
tențios, judecata de valoarea 
mai sus este o mistificare. Ea 
naturează raporturile dintre consu
mator și marfă —■ bazate pe cali
tățile obiective ale acesteia — su- 
biectivizîndu-le în mod artificial.

Căci „reclama .— sufletul 
țului" fetișizează mărfuri 
loare dubioasă), pervertește 
și dictează preferințe: Cîte 
— alimentare sau de îmbrăcăminte,, 
băuturi, reproduceri 
chități" — nu sînt „băgate pe gî- 
tul" consumatorului neavizat, cre
dul sau nepriceput, printr-o reclamă 
gălăgioasă și costisitoare ?

Reclama
este, 
loare a calității mărfurilor unui 
merț al cărui „suflet" 
mine, încrederea consumatorului 
mărfurile cumpărate, cu corolarul ei 
inseparabil: cinstea comerciantului 
care le vinde.. Numai un asemenea 
comerț corespunde finalității lui: 
satisfacerea intereselor și nevoilor 
celui ce cumpără și nu realizarea 
profitului pentru cel ce vinde. Ori
ce abatere de la aceste adevăruri 
simple și elementare compromite 

pierdut nici măcar o oră din 
cauza lipsei de front de lucru. 
Zidarii din brigada condusă 
d Postolache Dumitru au în
vins timpul. In această luptă- 
pentru recorduri se află Pos
tolache Ion și 
colac, frați cu 
duce brigada, 
Laiu Vasile,
Drumaru Anton, Toderean Du
mitru. Prin eforturile de fie
care zi ei fac să urce verti
ginos zidurile blocului, reali
zările.

Postolache Ni
ce! care con- 

Archip Ion, 
Be jan Mircea,

»
B râtul macaralei turn, iri 

drum către etajul II al 
blocului, pare o să

geată uriașă care escaladează 
necontenit graficul întrecerii 
socialiste de p6 șantier, în
trecere în care brigada lui^ 
Postolache . se află la loc de 
frunte.

ideea de comerț, descreditează pe 
cei ce-1 practică și nemulțumește pe 
cumpărător — rațiunea ultimă a ori
cărui comerț adevărat.

Din păcate, tocmai aceste simple 
și elementare adevăruri sînt frec
vent încălcate prin fapte iresponsa
bile ce frizează deseori nevero
similul, provocînd nedumerire și in
dignare : „cum de 
cap ?" sau „cum a 
ceva ?"

i-a trăzniit prin 
fost posibil așa

(Continuare în

David MANIU
procuror șei
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Nicula Zollan din Pelrila are Ganî.
Peste o săptămină va fi... școlar. Cu uniformă nouă, frumoasă, cu

rată I

Executarea 
menzilor la 
lația de extracție 
cu schip cere mul
tă atenție. In cli
șeu : mecanicul
Dombi Ștefan de 
la mina Lonea e- 
xecutînd o mane
vră a schipului.

consonanță cu 
aspirațiile poporului

entuziaste ale oamenilor 
din județele recent 

mi-au întărit convingerea 
cimentării prieteniei și co- 
cu toate țările socialiste, 
eforturilor acestora pentru

Declarația Marii Adunări Națio
nale și cea ă Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., cuvînlările rostite 
de conducătorii partidului nostru la 
adunările 
muncii 
vizitate, 
că ideile 
laborărli 
a unirii 
slujirea idealurilor comune, a inde
pendenței și suveranității fiecărui 
stat, neamestecului în treburile in
terne ale altor state, sînt ideile 
marxism-leninismului și ele vor dăi
nui veșnic. Mi-au întărit convinge- .; 
rea că toate eforturile, toate capa
citățile, toate cunoștințele noastre 
trebuie să convergă spre împlinirea 
— la o înaltă temperatură a răs
punderii și dăruiriL. —, .a. construc
ției socialiste în țara noastră.

îmi exprim și pe această cale ’to
tala adeziune la principiile de bâză 

și interne a 
principii în 

cu aspirațiile, 
poporului 

ale politicii externe 
României' Sobiâliste, 
consonanță deplină 
cele, mai fierbinți ale 
tru.

Politica înțeleaptă,
responsabilitate, a.partidului și 
vernului nostru are un amplu ecou 
în rîndurile întregului colectiv do 
cercetători mineri.

Sîntem gata ca prin munca noas
tră să aducem un1 aport- convingător 
la apărarea și dezvoltarea cuceri
rilor revoluționare ale poporului 
nostru, la cauza socialismului și 
păcii.

© 2 500 kilometri pe 
șoselele Iugoslaviei

H Umor

© Jocuri distractive Copiii
străzii

ls

Avem fericirea să locuim împreu
nă cu familiile noastre, în confor
tabilele apartamente ale unuia din 
numeroasele blocuri construite în 
ultimii ani în cartierul Braia a ora
șului Lupeni. In blocul 86, ca de 
altfel și în celelalte blocuri, trăim 
în deplină armonie români, maghia
ri, germani și alte naționalități. 
Cu toții sîntem pătrunși de dorința 
lierbinte de a înfăptui alături de 
întregul popor român, politica înțe
leaptă a partidului deoarece ea co
respunde întrutotul năzuințelor 
noastre de pace și fericire, în ea 
vedem calea sigură de desăvîrșire 
a construcției socialiste în Românja.

întruniți într-o ședință spontană 
locuitorii blocului'. nostru și-au ex
primat dpplina adeziune față de po
litica internă și externă a partidu
lui și guvernului. Alături de poli
tica de un înalt patriotism și pro-

O amplă manifestare 
de tinerețe

Azi, municipiul Hunedoara este 
gazda unei ample manifestații tine
rești, prilejuite de aniversarea a 
20 de ani de la terminarea lucrări
lor pe șantierul național Bumbești— 
Livezeni.

Cu această ocazie, tinerii briga
dieri care în această vară au răs
puns cu entuziasm la chemarea C.C. 
al U.T.C. de a participa la munca 
voluntar-patriotică, reeditînd astfel 
bogatele tradiții ale activității pe 
șantierele reconstrucției, se înlîl- 
nesc cu cei care cu 20 ani în urmă,

In orice Împrejurare ne-am 
ai Ia, ne interesează in mod fi
resc ce impresie îșt fac cei- 
lalfi oameni despre noi. In a- 
ceeași măsură nu ne lasă in
diferenți comportarea altora.

Mă aflam mai zilele trecute 
in centrul orașului Lupeni. Un 
grup de tineri care mai pur
tau Încă uniforme de elevi (e 
adevărat cam pătată) se în
ghesuiau să 
cumpere vestita 
înghețată „Po
lar". Fiecare a- 
vea in coiful 
gurii cite o . ți
gară, deși unii 
dintre ei ■ ;nu

depășeau virsta de 12—13 ani.
Am căutat să le ai Iu nume

le, să știu cu ce se ocupă. 
Instinctiv au aruncat țigările 
(dovadă că sini Încă elevi). 
Au refuzat să-și destăinuiască 
identitatea. După comportarea 
avută era și normal. Am dis
cutat cu unul din ei. Mi-a spus 
că tatăl este muncitor, că ma
ma este acasă și i-a dat bani 
să meargă la film. Cu acești 
bani și-a cumpărat țigările cu 
care a servit și pe restul „prie
tenilor". Recunoaște că a gre

fund internaționalism a Partidului 
Comunist Român, pulsează Inima în
tregului popor. Urmînd consecvent 
nemuritoarea învățătură marxist-le- 
ninistă, partidul nostru militează 
neabătut pentru consolidarea și în
tărirea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste. Subscriem cu 
toții la 
nalistă, 
iată pe 
mentale 
ne vom 
înfăptuirea ei avînd convingerea că 
în acest fel contribuim 
rea patriei socialiste, 
păcii și socialismului 
lume.

Ia Bumbești—-Livezeni, și-au adus 
contribuția Ia edificarea acestui obi
ectiv al economiei noastre naționale.

Această întîlnire, de la Hunedoa
ra, este urmată de o mare mani
festare cultural-artistică, de jocuri 
distractive și o serbare cîmpeneas- 
că.

Programele artistice sînt susținute 
de ansambluri și formații profesio
niste și de amatori. Din municipiul 
Petroșani sînt prezenți la Hunedoara 
soliștii și formațiile reunite de a- 
maiori ale cluburilor sindicalelor.

șit, că fumul țigării nu-i.face 
bine.

Sint frecvente cazurile 
in care tineri de aceeași 
virstă pot li inlilnifi in res
taurante, in baruri sau alte lo
caluri consumind băuturi al
coolice.

Oare părinților acestor ti
neri le este indiferent ce fac 
copiii lor cinci pleacă de aca

să ? Se mulțu
mesc să le ' dea 
banii fără a-i 
controla și cum 
cheltuiesc ' acești 
bani ?! '■

M-a surprins 
și atitudinea 

pasivă a trecătorilor și chiar 
a unor profesori care cumpă- 
rinei înghețată „Polar", au stal 
alături de acești „fumători" 
precoce fără să le atragă a- 
tenfia că greșesc, deși poale 
mulfi dintre ei au copii de 
aceeași virstă.

Atitudinea aceasta de nepă
sare, de indiferentă totală in 
împrejurarea de mai sus, ca 
și în altele asemănătoare, 
poate .avea o influentă nefastă 
asupra tinerilor.

M. PAVEI.
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STEAGUL ROȘU

Curent electric 
din energie vulcanică

De curînd a fost pusă în funcțiu
ne prima uzină electrică care valo
rifică energia vulcanică, transfor- 
mînd-o în energie electrică; Uzina 
a fost construită în localitatea Mat- 
sue. Ea utilizează aburul natural 
care provine din craterele a patru 
vulcani cu o adîncimc de 900—1 200 
m. Capacitatea uzinei electrice 
crește pînă în primăvara anului 
itor la 20 000 kW.

fibre, iar pentru ștergere 
zează o radieră specială.

Deoarece suprafața tablei 
treni de lucioasă, culorile
se scrie ies mult mai bine în evi
dență 
tablă

se utili-

este es
eu care

decît cu cretă colorată pe o 
neagră.

va
v:-

Belgia s-a construit un lift 
cabluri, fără contragreutăți, 

parașută de securitate, fără 11- 
amortizoare

liftului este influențat 
cursa cabinei. Cabina lif- 
montată pe 8 troleuri din 
ajutorul unui melc fără

In 
fără 
fără 
mitator de cursă, fără
etc. Puțul 
numai de 
tului este 
nailon cu 
cursă inversă. Cabina liftului

ridicată la înălțimea cuvenită de-a 
lungul a două ghidaje verticale cu 
ajutorul unei 
cuiul, căruia 
re de rotație 
dispozitiv de
se află înăuntrul cabinei. In cazul 
unei deteriorări cabina este cobo- 
rită cu o roată de mînă aflată înă
untrul ei.

piulițe speciale a rael- 
i se imprimă o mișca- 
de către un motor cu 
frînare. Acest motor

tre mașini. Datele înregistrate se 
transmit la o centrală de calcul. 
După prelucrarea datelor primite, 
calculatorul transmite conducători
lor auto informațiile necesare.

ElectronicaA m
Oficiul de circulație din S.U.A. 

experimentează în prezent un sistem 
electronic conceput de concernul 
„Raytheon" care va ușura depăși
rea de automobile pe autostrăzi. In 
acest scop, benzile protejate ale au
tostrăzii, vor fi dotate cu niște pal- 
patori electronici care vor înregis
tra mașinile, viteza acestora, direc
ția de mers, precum și distanța în-

Televizor 
cu ecran

In Japonia a fost realizat un nou 
televizor cu două ecrane cu care 
se vor putea urmări două programe 
de televiziune distincte. Acest tele
vizor se montează de preferință în 
cadrul unui zid despărțitor între 
două camere pentru a nu perturba 
sunetul diferit al celor două pro
grame. Un neajuns care însă nu a 
fost înlăturat îl constituie faptul că 
imaginea pe orizontală se prezintă 
inversată. Pînă la înlăturarea aces
tui neajuns, încă nu poate fi vorbi 
de o comercializare pe scară largă 
a acestui televizor.

are

CURIOZITĂȚIMunții Văii Jiului au o coloratură și o expresivitate aparte.

de pretutindeni

Ghinion

Restricții pentru

a emis un

Paul Larsson 
dimineață că

din Loevnaes (Suedia) s-a 
grajdul său arde. Din feri-

au început 
de animale

japoneză 
din polietilenă,

amabil a sărit pe motocicletă și s-a dus pînă 
de pompieri situat la o depărtare de 30 km. 
ghinion: rezervorul mașinii pompierilor era 
umplut în grabă la o pompă din apropiere

Fermierul 
trezit într-o 
circ își instalase de curind telefon, așa că s-a grăbit 
să anunțe pompierii. Dar, ghinion : linia era ocupată. 
Un vecin 
la postul 
Aici alt 
gol. L-au
șl mașina a pornit, dar, iar ghinion : ea s-a împotmo
lit pe drum. Pompierii și-au unit eforturile și au im- 
pins-o din spate pînă ce au scos-o din șanț. Cind în 
sfîrșit au ajuns la ferma Iui Larsson, grajdul arsese 
complet.

O firmă 
tablă albă 
un strat lăcuit cu o rășină 
Pentru a scrie pe această 
folosesc creioane speciale

a realizat 
care 
sintetică, 
tablă se 

cu multe

pietonii patrupezi

□

L

așa cum

adormit

LUMEADIN
mergi

MEDICINII
teii-

Prfe- 
ea ii

domnule 
pfnă la

Electrotehnicienii 
tuși că este posibilă 
unui asemenea motor.

y MEDICUL: Ei, cum dormit! 
acum ? A{i numărat 
v-am recomandat ?

PACIENTUL: Da, 
doctor. Am ajuns 
18 456.

MEDICUL: Și aji 
după aceea?

PACIENTUL: Nu, că se 
cuse timpul să mă scol ca 
să plec la servici.

TiNĂRĂ conduce auto
mobilul cu mare viteză, 
lena care stă alături de 
spune :

— Ai putea să nu

A

așa nebunește. Totul îmi joa
că in fata ochilor.

— Păi, tă și tu ca mine.
— Cum adică ?
— închide ochii.

■Ar
De ce 

dragă ? 
Pentru că 
cind

Inimile de cauciuc al căror proto
tip a fost deja creat, pot avea un 
viitor minunat. Cel puțin acest lu
cru este afirmat de specialiștii com
paniei americane „Goodyear Tire 
and Rubber”. Dimensiunile și for
ma lor sînt identice cu cele ale 
unei inimi adevărate. Dar în actua
lul stadiu nimeni nu poate fi sigur 
că asemenea „inimi" pot fi trans
formate în unele adevărate și rezis
tente. Cardiologii au într-adevăr 
mare nevoie de o astfel de minune 
mecanică, deoarece transplantările 
nu pot face față necesarului de ini
mi, chiar după perfecționarea 
nîcii acestor operații.

Pentru fiecare „primitor" al 
inimi transplantate trebuie să 
te un donator, iar inimile donatori
lor sînt din ce în-ce mai greu de
pășit. In cazul unei inimi de cau
ciuc această problemă ar fi rezol
vată. Ea este formată din opt părți 
diferite care pot fi asamblate, indu

unei 
exis-

EA : 
somn,

EL: 
ocazie
vorbesc.

îmi

vorbești in

este singura 
dai voie să

■ r<JMEDICUL, după 
nează un pacient: 

— Nu-mi place 
arăți...

— Ei, domnule 
că dv. ați 
muse/e.

ce exami-

deloc cum

ii cine
doctor, 
știe ce

par- 
fru-

Un copil

\t PENTRU 
prmutar ; 
' — Numi

■Ar
completarea unui

să 
ca 
le

siv artera pulmonară, aorta și val- 
vulele cardiace. Inima de cauciuc 
ar putea fi fabricată în număr de 
sute de mii pe o bandă de montaj.

Prototipul, avînd o mărime nor
mală, a fost creat după un model

anterior care era de cîteva ori maj 
mare și prea voluminos pentru a f! 
implantat în pieptul unui pacient. 
In laboratoarele din Akron (Ohio) 
ale firmei „Goodyear Tire and Rub
ber Company" o astfel de inimă 
pompează un debit de sînge de doi 
galloni pe minut (1 gallon — 4,54

despre 
să

iilri) mai mult decit este necesar 
pentru funcționarea corpului uman.

Singura dificultate o constituie 
faptul că ea este pusă în mișcare 
de un compresor de aer mult maj 
mare decît inima însăși. In prezent 

-nu s-a realizat un motor suficient 
de mic pentru a putea fi implantat 
in corpul pacientului împreună cu 
inima și destul de puternic pentru 
a o pune în mișcare. Un astfel 
motor ar trebui să fie electric și 
ționat de baterii înlocuibile.

au declarat 
construirea 
Specialiștii 

din domeniul cauciucului au contri
buit deja la aceasta, creîn'd mate
riale sintetice cu care să fie echi
pate 
mii 
sînt 
late

Savanții au. creat, 
un nou cauciuc sintetic care nu per
mite formarea chiagurilor de sînge. 
In prezent se lucrează Ia problema 
compatibilității chimice deoarece așa 
cum s-a constatat organismul omu
lui poate avea „reacție Ia un corp 
străin" și în consecință să respingă 
inima și motorul care o acționează.

Savanții sînt convinși că proble
ma nu este de nerezolvat. Ei con
sideră că nu este mai dificil să se 
creeze cauciuc inert din punct de 
vedere chimic la acțiunea de respin
gere de către corpul uman, decît 
să se ajungă la același rezultat cu 
ajutorul materialelor plastice. De 
pe acum în mai multe laboratoare 
au început să fie fabricate inimi din 
plastic și prototipuri care au forma 
și dimensiunile unei inimi adevăra
te. Cercetătorii din domeniul cau
ciucului sînt încrezători. Ei afirmă 
că nici un material nu seamănă mai 
bine cu țesuturile umane decît cau
ciucul, și el se poate extinde și 
contracta întocmai ca țesuturile na
turale.

camerele contractante ale i-ni- 
de cauciuc. Aceste materiale 
bune conducătoare de electrici- 
în timp ce cauciucul nu este.

de asemenea,

Vestitori ai anotimpului 
bogat.

MEXICANII sînt mari iubitori de animale, dar^1 
capitala Mexicului această dragoste a devenit primej
dioasă căci prea multe persoane excentrice 
să se plimbe cu lei, gheparzi și tot felul 
sălbatice.

Recent, primarul din Ciudad de Mexico
decret prin care se interzice pe viitor proprietarilor 
unor asemenea animale să lasă cu ele pe stradă, 
„chiar dacă le țin în lesă". Orice animal sălbatic gă
sit pe stradă va fi dus la grădina zoologică municipală.

2 500 kilometri pe șoselele

In curind ne apare în față o pri
veliște de basm. Este insulița Sveti 
Ștefan — stîncoasă, acoperită pînă 
la refuz de mici căsuțe de piatră, 
care urcă pînă la vîrf, dominate de 
o bisericuță. Este o veche așezare 
de pescari din sec. XV, transformată 
într-unul din cele mai originale ho
teluri ale Adriaticii. S-a păstrat ve
chiul exterior în timp ce interioa
rele, dotate cu bar, cabaret și cel 
mai modern și rafinat confort, crea- 
ză excentricilor turiști occidentali 
■senzația că trăiesc într-un 
pescăresc...

Curînd intrăm în Budva, 
orașele cele ma.i vechi de 
ral, antică colonie greacă, 
ber și puternică bază 
lungul istoriei.

Una din atracțiile acestei părți a 
litoralului este și golful numit Gu
rile Kotorului. Acest minunat fiord, 
unde marea taie o breșă adîncă pînă 
la picioarele masivului Lovcen, poa
te fi trecut cu bacul. Am preferat 
să-l ocolim în întregime pe o șosea 
de un deosebit pitoresc. Kotorul, o- 
rașul cel mai important al acestui 
golf, cu un trecut glorios, benefi
ciază de o minunată poziție. Așe
zat într-un fel de amfiteatru natural, 
este apărat de mar: metereze mun
toase, pe care se văd niște vech! 
fortificații și ziduri medievale.

Camping lingă 
cu excursioniști 
impresii. In zori 
mul spre Perast, 
două minuscule
solitare bisericile 
din Stîncă și Sf. Gheorghe. Șoseaua 
merge paralel cu marea; uneori la 
zeci de metri, alteori 
Iul mării. Pe marginea 
pre mare nu este nici 
rapet. Ni s-a spus că
rea parapetelor accidentele au scă
zut.

xjsExa filme cu cowboy, 
îmbiați cu pepeni

lingă culturi de 
vie.

că decor pentru 
Pe drum sin tem 
și struguri.

Călătorim pe 
smochini, măsli
Trecem prin Omis, apoi Krllo 
un mic port. Nopțile devin tot 
reci. Iată și Splitul. Șoseaua ne 
duce în centrul orașului pe

Khoa scrie foarte puțin 
bombardamente și niciodată ca 
se plîngă de ele. Ca toți adulții, ca 
toți copiii din Vietnam, născuți în 
timp de război, își continuă viața 
obișnuită. Părinții săi cultivă orez 
refac noaptea drumurile distruse de 
bombe, 
colegii

Anul 
Khoa a 
aceea,
poem „De ce nu te mai 
nele meu galben ?"

Dar ca și ceilalți copii 
Khoa își împarte timpul 
muncind la cimp sau 
drumurilor.

Străbătînd acest zid, o originală 
promenadă, la fiecare pas îți apai 
mereu, aspecte noi și insolite, 
ghiuri neașteptate asupra 
a mării, 
vrienac. . 
numente 
nașterii, 
loare ale 
nicului,
De-a lungul istoriei sale zbuciuma
te, Dubrovnicul, datorită bogățiilor 
și așezării sale, a avut de suportat 
multe . calamități. Epidemii de ciumă 
au decimat populația j un pustiitor

un- 
orașului, 

a insulelor, a fortăreței Lo- 
Adăpostește numeroase mo- 
romane, gotice și ale re- 
capodopere de mare va- 

! vechii republici a Dubrov- 
leagănul culturii croate.

mai 
a- 

un 
splendid bulevard mărginit de pal
mieri. Oraș cu peste 100 000 de lo
cuitori, vestigiu al vechiului Salo- 
nae roman, distrus de avari și slavi 
în sec. Vil. Splitul s-a dezvoltat în 
jurul vechiului palat al lui Diocle
tian. împăratul roman a fost, fără 
îndoială, primul pensionar celebru 
care și-a ales ca refugiu al bătrîne- 
țelor clima dulce a litoralului dal- 
mat, Ceea ce a rămas pînă azi în 
acest palat care constituie principala

Tran Dang Khoa, elev în vîrstă 
de 9 ani, locuiește într-un sat din 
apropiere de Haifong.

încă de la vîrsta cînd nu știa 
scrie Khoa recita surioarei sale 
s-o adoarmă poezioare pe care
compusese singur. Fetița le memora 
repede și le spunea la rîndul ei 
colegilor la școală care le învățau 
imediat. Versurile lui Khoa au fost 
trimise mai tîrziu la diferite revis
te pentru copii, publicate, admirate 
de tinerii cititori apei recopiate de 
adulți. Anul acesta operele Iui 
Dang Khoa au apărut într-o 
logic a poeziei 
Khoa

Khoa merge la școală ca și 
săi și învață între alarme, 
trecut, Ia 4 aprilie satul lui 
fost bombardat. Curind după 

Khoa a scris înduioșătorul 
întorci cîi-

Tran 
anto- 

deși

vietnamezi 
învătind și 

la reparareavietnameze,
nu are decît 9 ani.

T

Anton SAIMAC

! — Numele dv. ?
— Otlo Bernslewermhan 

St ringroshiweinberger.
— Otlo Și mai cum ?
— Otlo Bernslewermhan 

Stringroshiweinbcrgcr.
— Și cum se scrie, vă
—« Cu iinioară intre 

două nume.

umil sat

unul din 
pe lito- 
oraș li- 

navală de-a

Notă muzicală 3) Față 4) Alcătuiesc 
scoarța pămîntului (sing.) 5) Chiabur 
6) A toca 7) Jenat 8) întinsă 9) 
Primit din nou 10) Persistență.

I. IVĂNESCU

(criptorebus; 4, 10)

Golf de prenume

Dezlegările 
jocurilor ajBăraste 

în ziarul nr. 5839

Invitație Ia odihnă (careu), 
orizontal: 1) Borsec — Vacs
2) Uc — Azuga — Ro 3) Snop 
— Rotbav 4) Telega — Rocă 
5) Ela — Sărat 6) Nervoși — 
S — A 7) Im — Aa — Noel
3) Agigea — Cot 9) Pro — 
llia — Tu 10) Liviu Anies
11) A — Ol — S — fl-jrri
12) Jurist — Lia 13) Amara — 
Praid. La vinătoare (triverb) : 
Prins în lanț. Financiară (mo- 
noveib): Pecuniare. Turistică 
(criptografie): De la Pietrosu 
la Lunca Mare.

Kotor. Ne întîlnim 
români ; schimb de. 
ne continuăm dru- 
în fala căruia, pe 

ostroave, se înalță 
Maica Domnului

chiar pe ma- 
abrupta dins- 

un fel de pa- 
după scoate

Peria Adriatic)!

Abstractionism
(Biverb: 6,7)

Prin intermediul cui ajunge 
la Nela?Fenomen.,. muiîico'or

(Monoverb: 5—8)

Nicu PAVELIUMihai CODREAN UNela PEȚANCA — studentă

rubricii
NICU PAVELIU — Deva: 
n debut promițător. Golful 

de prenume apare acum, iar 
celelalte pe parcurs. încercați 
și alte genuri de jocuri dis
tractive.

ION ALEXANDRESCU
Petroșani : Monoverbele sînt 
mult prea simple, iar cripto
grafiile nu țin seama de regu
lile genului. Vă recomandăm 
să consultați ultimele numere 
ale revistei Rebus, unde veți 

■ găsi îndrumările de care a- 
veți nevoie.

La o. cotitură a drumului, pe 
limbă de pămînt care înaintează 
drăzneț în mare, iată și Dubrovni- 
cul — „perla Adriaticii", probabil 
cea mai veche stațiune- de odihnă a 
Adriaticii. In 1374 s-a construit aici 
un „bospitium" 
niți la odihnă, 
în formele lui 
XII nu s-a mai
ra planului urbanistic. Armonia is
torică în perspectivă a orașului este 
controlată și dirijată de experți ai 
O.N.U. Vechiul Raguzza, azi DubrOv- 
nic, 
nea 
tica 
an.
splendidă, pe o peninsulă pătrunsă 
adînc în mare, înconjurat de ziduri 
groase de 2—3 metri, înalte de pes
te 20 mclri și avind 2 km lungime.

o 
în-

pentru străinii ve- 
Orașul este păstrat 
inițiale și din sec 
clădit nimic în afa-

fondat în sec. XII, este stațiu- 
cea mai vizitată de pe Adria- 
primind 300 000 vizitatori pe 

Orașul beneficiază de . o așezare

așezare de pescari din sec. XVInsula Sveti Ștefan, o veche 
transformată intr-un original hotel.

Bunici, 
cutfe- 
Mare

— Ln-

cutremur a distrus în 1667 aproape 
în întregime orașul ucigînd 2/3 din 
populație. Profitînd de aceasta, Ve
neția și Turcia au încercat să ocupe 
orașul. Datorită diplomației locuito
rilor conduși de Nicolița 
singurul senator scăpat din 
murul care ucisese întregul 
Consiliu, surprins în ședință
dependenta a pulul fi păstrată.

Litoralul are aici o vegetație a- 
bundentă și parfumată, minunate 
plaje de nisip și pietriș. Una din a- 
tracțiile orașului este și cea mai 
veche farmacie din Europa datînd 
din 1317, azi muzeu. In Dubrovnic, 
în Palatul Prințului, au Ioc renumi
te concerte, iar în Palatul Rectoru
lui un vestit festival teatral. Cu re
gret părăsim „Perla Adriaticii" și 
ne continuăm drumul spre nord. 
Șoseaua șerpuiește de-a lungul țăr
mului pietros într-un peisaj ideal

atracție a orașului, este un com
plex de construcții aproape intacte, 
între ale căror ziduri se află un 
muzeu, o sală de expoziții dar și 
sediul unei instituții și chiar case 
de locuit, care adăpostesc 3 500 de 
locuitori. Pe malul mării, marele 
sculptor Ivan Mestrovici și-a con
struit o vilă splendidă care adăpos
tește astăzi galeriile cu același nu
me.

Dar, Splitul nu este numai
centru turistic și cultural ci și un 
puternic centru industrial. Produc
ția de ciment, uzina de prefabrica
te, uriașe antrepozite și docuri, cu 
o puternică 
completează 
cestui oraș.

un

flotă comercială 
imaginea de azi a

(Va urma)

a-

Emil LEPĂDATU
medic, Petroșani
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TELEVIZIUNE
DUMINICA 8 SEPTEMBRIE

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

8,10 Pentru copii. Biblioteca 
lui Așchiuță.

9,00 Penlru școlari. „Ea 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 prînz.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineajă.
16,00 Zig-Zag — telemagazin 

duminical.
17,00 Fotbal : Dinamo Bucu

rești — Crișul Oradea. 
Alternativ se va trans
mite de la bazinul din 
parcul sportiv Dinamo 
intilnirea internațională 
de natație București — 
Solia.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Sport.

20,00 Seară a televiziunii bul
gare.

21.30 Operetă in aer liber.
22,00 Film artistic „Coaja de

banană". Comedie cu
J. P. Belmondo și J. Mo

reau. Premieră pe țară. 
23,25 Telejurnalul de noapte. 
23,35 Telesport.
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 3-a.
19,00 Brățara de aur — emi

siune pentru tineret. „Ti
neri la înălțime".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 „Izvoare fermecate" — 

program de cîntece și 
dansuri. Soliști: Maria 
Ciobanii, Maria Pietra
rii, Tița Ștefan, Pușa 
Poenaru, Ion Drăgof. 
Dumitru Zamfira.

20.15 Tele-universitatea. Isto
ria civilizațiilor. Civili
zația greacă (III).

20,45 Spectacol festiv. trans
misiune de la Sofia.

21.15 Film artistic „Notorious" 
un film de Alfred Ilito- 
hcock cu Ingrid Berman.

23,40 Telejurnalul de noapte.
23.50 închiderea emisiunii.

CONSEMNAM
Sfatul șoarecilor

ia magazia de colctc a ofi
ciului P.T.T.R. Lupani venise
ră niște saci eu porumb. Cum 
au prins de veste, alde rontăi- 
lă au dat iama-n păpușoi. Dar 
nu făceau pe mor/ii-n păpu
șoi, ci pe viii. După ce s-au 
ospătat cu grăunte din abun
dentă, au trecut la studiu. A- 
lături 
cărți, 
dioși 
veau
prala/a citnpului de bătaie. La

erau cilcva caiete cu 
Apoi, sătui, șoarecii slu- 
s-au adunat la stat. A- 
fn plan să-și extindă su

oficiul P.T.T.R. Lupeni au toa
te condițiile. Nimeni nu-i de
ranjează. Mai ales de cind au 
speriat-o pe funcționara de la 
colete cu prezenta lor în 
„gașcă", toată lumea e a lor. 
S-au holărit să trimită o te
legramă confraților de pe alte 
meleaguri să vină la Lupeni 
că-i de trai.

Dăm și noi o telegramă ce
lor de la oficiul P.T.T.R. Lu
peni : Stopafi șoarecii I Stop I

rci... „abonați1” la cantină

„Valeu 
de Pești 

bucătărese. 
bucătăreasa

Pină in primăvara acestui 
an, la cantina muncitorilor de 
pe șantierul l.L.FLS. 
Jiului" de la Valea 
erau doar două 
Fi.e perspicace,
Maia I. Dioatrcă și-a „abonat" 
la cantina șantierului doi por
ci, proprietate particulară. Fd- 
cind ciorba muncitorilor zea
mă lungă, femeia se străduia 
să-i sature pe alde... Ghifă.

Astă primăvară, crescind 
numărul muncitorilor de pe 
șantier, a crescut și numărul 
bucătarilor. Și, pentru ca to
tul să meargă progresiv, a 
crescut și numărul porcilor 
abonați la cantina șantierului. 
Celor doi, bucătăreasa Maia

I Dioancâ le-a mai adăugat 
opt (fiii scroafei), completin- 
du-și astfel duzina de porcine.

Văzind că tine cu... porcă
riile, bucătarul șef, venit de 
la Rovinari, și celelalte bu
cătărese și-au cumpărat și ei 
porci. Nu multi: numai vreo 
șase. In total, 16 porci tră
iesc, cresc și se Îngrașă pe 
lingă cantina muncitorilor de 
la barajul Valea de Pești. Dar 
nu-s ai cantinei, cum ar fi 
normal, ci ai bucătarilor, cum 
nu-i normal.

Dati-o-n... lături de treabă, 
oameni bunii Terminați cu a- 
ceastă porcăriei Cantina e 
pentru muncitori /..,

Coleșa Ana de Ia laboratorul sectorului VI aeraj al tuiuei Petrila 
efectuează determinarea gazelor de mină cu o marc precizie, conștiin
ciozitate, răspundere.

Un nou tip 
de vagon 
industrial 
de marfă

ARAD. La uzina de vagoane din 
Arad a intrat zilele acestea in pro
ducția de serie un nou tip de va
gon industrial de marfă pe 4 osii, 
acoperit. Executat in întregime în 
construcție metalică, el este prevă
zut cu o căptușeală specială, precum 
și cu accesorii tehnice, care îi 
confirmă caracteristici de exploata
re și în condiții de clima tropicală.

Acesta este al cincilea tip de va
gon de marfă proiectat și realizat 
în acest an la uzina din Arad, ur- 
mînd ca pînă la sfjrșitul anului con
structorii de vagoane să asimileze 
încă două tipuri de vagoane de 
mare tonaj.

(Agerpres)

adio
LUNI 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 

Program muzical de dimneață; 5,15 
Gimnastică ; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 6,00 
Buletin de știri; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier ; 8,00 Sumarul 
presei; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Revista 
literară radio (reluare); 10,00 Uver
tura la opera „Nevestei vesele din 
Windsor" de Otto Nicolai; 10,10
Cadran cultural; 10,25 Muzică 
populară interpretată de Cristina 
Speriosu și Stelă Firulescu ; 11,00
Buletin de știrii 11,05 Formații ar
tistice de amatori; 11,15 Tineret pe 
șantier — cîntece de brigadier; 
11,30 Arii din opere; 11,45 Sfatul 
medicului. Abuzul de cafea; 12,00 
Melodii de dragoste de Nicolae 
Kirculescu ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 13,50
Actualități R.P.D. Coreeană; 14,00
Muzică populară ț 14,15 File de le
gendă ; 14,50 Din repertoriul lui 
Joseph Schmidt; 15,00 Buletin de

Azi, începe campionatul municipal
La o săptămîno după intrarea în 

noul campionat a echipelor de fot
bal județene, azi, 8 septembrie, în
cepe și campionatul municipal.

La startul acestei competiții so 
aliniază un număr de opt echipe. 
Etapa I programează, astăzi, urmă
toarele partide: Știința II Petroșani 
— Constructorul minier Petroșani ; 
LC.O. Petroșani — Utilajul Petro
șani ; C.F.R. Petroșani — Prepara
torul Lupeni și Energia Paroșeni —- 
I.L.L. Petroșani.

Meciurile etapei a II-a se vor dis
puta în data, de 14 septembrie. In- 
trucît în această perioadă studenții 
se află în vacantă, meciurile Știin
ței II Petroșani (din 8 și 14 sep
tembrie) sînt amînatc.

--®--
Meci amica! 
la Hațeq

Joi după-amiază, la Hațeg, s-a dis
putat un meci de fotbal amical în
tre echipa Abatorul din localitate 
și Dacia Orăștie —- ambele partici
pante la campionatul județean. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 1—1, 
prin punctele înscrie de Biro (Aba
torul) și Andrișoiu (Dacia).

Echipelor nou înființate (LC.O. șl 
I.L.L. Petroșani), precum și celor
lalte participante la campionatul 
municipal ce încep azi, le dorim 
succese în noul sezon fotbalistic și 
promovarea în campionatul jude
țean.

In ziarul nostru de marți vom pu
blica programul complet turului 
campionatului municipal la fotbal.

— ®---

Volei

VOINȚA OEVA - 
VOINȚA LUGOJ 3-2

La Deva, s-a disputat, în urmă cu 
cîteva zile, faza interjudețeană a 
„Vointiadei" Ia volei feminin. Par
tida principală, dintre Voința Deva 
și Voința Lugoj — campioana re
publicană pe anul trecut a „Voinția- 
dei" — a luat sfîrșit cu scorul de 
3—2 în favoarea reprezentantelor 
județului nostru.

In urma acestui meritoriu rezul
tat, Voința Deva s-a calificat pentru 
turneul final al „Voințiadei".

Vești sportive din Jară 
și de peste hotare

@ MAMAIA. Finala probei de 
dublu, femei din cadrul turneului in
ternațional de tenis de 1a. Mamaia 
a fost cîștigată de cuplul australian 
Lesley Hunt, Kerry Harris, care a 
învins cu 6—1-, 6—2 perechea Eleo
nora Dumitrescu, Mariana Ciogolea. 
In finala probei de simplu bărbați 
se vor întilni Ilie Năstase și austra
lianul John Alexander. In semifi
nale, Năstase l-a eliminat cu 6—1, 
6—-3, 6—1, 6—3 pe Philippe Dent 
(Australia), iar Alexander l-a între
cut cu 6—4, 6—2, 6—2 pe Viorel 
Marcu. La simplu femei, în semifi
nale, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Lesley Hunt — Veronica 
Koch (R.D.G.) 3—6, 6—0, 9—7t Har
ris — Ecaterina Horșia 6—2, 6—2.

© TG. MUREȘ. Disputată pe ruta 
Toplita — Tg. Mureș, pe un timp 
prielnic,... cea de-a 7-a etapă a Turu
lui ciclist al României a revenit tl- 
nărului rutier român Vasile Selejan, 
care a învins Ia sprint un pluton 
de pește. 40 de alergători.. , învingă
torul .a parcurs -101 -kilometri în 
2hl3'03" (medie orară 45,600 km). In 
clasamentul general individual con
tinuă să conducă Walter Ziegler 
(Dinamo București), urmat de V. Se
lejan la 04", I. Ardeleanu la 40", 
C. Grigore la 1'16”, Gh. Ciumeti la 
1'49”. Astăzi are loc etapa a 8-a, 
Tg. Mureș — Cluj (105 km).

@ BELGRAD. După prima zi a în- 
tilnirii internaționale de tenis care 
se desfășoară la Maribor (Iugosla
via) între selecționatele feminine 
ale Iugoslaviei și Elveției scorul 
este egal 1—1.

@ LISABONA. Campionatul mon
dial universitar de judo, desfășurat 
la Lisabona, s-a încheiat cu victoria 
echipei japoneze, care în finală a 
intrecut cu 5—0 formația Franței. 
Pe locul trei s-au clasat echipele 
Poloniei și Braziliei.

9
® TORONTO. In turneul inter

național de șah de la Toronto, după 
tl runde, pe primul loc în clasa
ment se află marele maestru danez 
Bent Larsen cu 9,5 puncte, urmat 
de americanii Ron Eberlein și Kenn 
Rogoff — ambii cu cite 8 puncte.

© BRUXELLES. La Bruxelles a 
început un turneu international de 
tenis pe echipe la care participă 
formații din mai multe țări europe
ne. In prima zi a'competiției, selec
ționata R.F. ă Germaniei a intrecut 
cu 6—0 echipa Luxemburgului, iar 
reprezentativa Belgiei a dispus cu 
același scor de formația Olandei.

știri. Buletin meteo-rutier; 15,05 
Divertisment pentru cvintet de su
flători de Liviu Comes ; 15,15 Ra- 
dioracheta pionierilor; 15,40 Pentru 
prietenii muzicii corale; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo- 
logic; 16,20 Cîntece populare cu 
Ana Bălăci ; 16,30 Corespondentă
specială; 16,45 Recital vocal-instru- 
mental de muzică românească t 
17,15 Antena tineretului; 17,45 Ecran 
sonor; 18,00 Buletin de știri; 18;02 
Orizont științific; 18,20 Tineri in
terpret ai folclorului nostru; 18,40 
Pagini celebre din opere; 19,00 Ra- 
diogazeta de seară; 19,30 O melo
die ipe adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Țării, inima 
și versul. Montaj de poezie contem
porană i 20,20 Ma! mîndră tara 
noastră crește — cîntece; 20,30
Doină, doină, cîntec dulce; 20,45 
Actorii cîntă. Muzică ușoara inter
pretată de Marcela Rusu, Ion Di- 
chiseanu, Bourvil, Anthony Quinn 
și Marlene Dietrich; 20,55 Noapte 
bună, copii ; 21,00 Muzică; 21,05
Gala umorului. „Comici vestiți al 
microfonului": Dem Rădulescu;
21,35 Muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 „A căzut o frunză-n calea ta" 
— muzică ușoară; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Concertul în Re ma
jor pentru violoncel, coarde și con
tinuu de Leonardo Leo (solist Enzo 
Altobelli); 23,00 Jazz; 24,00 
Buletin de știri ; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă. Buletine de știr! șl me- 
teo-rutierc la orele 1,00, 2,00 șl 4,00.
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7,00 Muzică populară ; 7,30 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier; 7,40 
Muzică; 7,45 In sunet do fanfară ; 
8,00 Cîntă acordeonistul Nicu Cos- 
tache; 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,30 Buletin de
știrh 8,35 Dansuri simfonice; 9,00 
Caleidoscop muzical; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Formații vocale șl 
instrumentale de muzică ușoară; 
10,45 Pagini din operete; 11,10 Plim
bare prin București — muzică ușoa
ră; 11,30 Pe Mureș și pe Tîrnave —• 
muzică populară ; 12,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 12,11 
Varietăți muzicale; 13,00 De toate 
pentru toți; 13,55 Muzică i 14,00 
Radiojurnal. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Concert do prînz; 15,00 Mu
zică ușoară de Mihai Vasilopol șl 
Petre Mihăescu; 15,30 Muzică
populară; 15,45 Muzică ușoară; 
16,15 Miniaturi distractive; 16,20 
Sfatul medicului; 16,25 Melodijl
lansate de curind ; 17,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 17,15 
Arta clavecinistă de-a lungul seco
lelor; 18,00 Emisiune consacrată 
sărbătorii naționale a R.P. Bulga
ria; 19,00 Album folcloric; 19,5(3 
Discuri Electrecord; 20,30 Ora spe
cialistului. Știința conducerii între
prinderii; 20,50 Formația Ion Calis- 
trache ; 21,00 Buletin de știri ; 21,05 
Laureali ai festivalurilor de muzică 
ușoară; 21,40 Ciclul „Permanent^ 
și înnoiri în muzica românească 
(XI); 22,30 Parada melodiilor liricei 
23,00 Radiojurnal; 23,07 „De la pre
clasici la moderni"; 23,45 Muzică 
din opere; 0,10 Jazz; 0,55—1,00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru- 
tier.
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(Urmare din pag. 1)

Despre asemenea cazuri va fi vor
ba în „falsul" tratat scris de niște 
„suflete moarte", coborîfe parcă din 
lumea lui Gogol.

Cu alte cuvinte după ce-am vor
bit despre „sufletul" comerțului, să 
vorbim și despre oamenii lui „fără 
suflet", li calificăm astfel, pentru 
că ei practică un fals comerț In 
care încrederea consumatorului este 
frustată și buzunarele lui golite, prin 
procedee necinstite, inumane, favo
rizate nu o dată de atmosfera „căl
duță" de tolerantă sau ușurința din 
partea unor factori de conducere ai 
unității lor. Unele dintre aceste pro
cedee au devenit practici, dăinuind 
de ani și aduetnd grave prejudicii 
materiale și morale comerțului 
socialist. Cîteva „mostre" sînt edifi
catoare.

„Toate-s vechi și 
noi sînt toate"

Vechi sînt unele mărfuri vîndute 
ca mărfuri noi, de către oameni cu 
năravuri vechi.

Noi, sînt preturile de marfă nouă, 
corespunzătoare obiectelor vechi 
plătite de cumpărătorul încredințat 
că i se vînd obiecte noi. Ingenioasă 
„retortă" a fanteziei umane care 
știe atît de bine combina lucrurile 
în folosul sau. Atît de josnic, de 
irațional și temerar este procedeul 
folosit în unele magazine ale O.C.L. 
Industrial că nu-ti vine să crezi. 
Să urmărim însă cîteva secvențe ale 
acestei practici.

Pentru mai multă fidelitate fală 
de cele întîmplate închipuiți-vă (dar 
atît) că ați intrat pentru un timp 
„în pielea" cumpărătorului . Cristes- 
cu I. și că după ce ați plătit și ri
dicat de la magazinul nr. 48 Petro
șani (gestionar Irina Boldog) un 
televizor de 5 000 lei, de multă 
vreme strînșl picătură cu picătură 
constatați, la numai două săptămîn:, 
că televizorul „nou" trebuie dus la

reparat. Desigur dezamăgiți de „ca
litatea proastă" a aparatului vă veți 
lansa în diferite comentarii puțin 
măgulitoare la adresa fabricii pro
ducătoare.

Dacă însă, cu ocazia reparației, 
veți afla ca și Cristescu I. că .apa
ratul dv la data cumpărării lui, a 
fost... folosit și că are piesele din 
interior uzate — desigur după o 
clipă de stupoare veți sări ca arși, 
cuprinși de indignare.

Și pe bună dreptate. Dar dacă ați 
mai afla că aceeași „responsabilă", 
Irina Boldog, practica de mult... co
merțul cu asemenea vechituri, că 
achiziționa pentru vînzare sau 
schimba diverse aparate (picupuri, 
televizoare, aparte de radio ș.a.) In 
clrdașie cu persoane ca Furcoianu 
M., Koronca L., Popa D-, „furnizori" 
sau beneficiari de schimb, ai aces
tor aparate ? Și ati mai afla că pînă 
și de la solul el a cumpărat cu bani 
din gestiune, un televizor și un pi- 
cup folosit de luni de zile? Indig
narea s-ar transforma, desigur, în 
revoltă fală de asemenea fapte care 
pricinuiesc disprețul lor fată de le
ge, morală și de munca cinstită a 
oamenilor — sînt incalificabile, 
chiar dacă legea le etichetează : es
crocherie, delapidare etc.

Situația pare cu alit mai ciudată 
și inexplicabilă cu cit și la maga
zinul nr. 74 Moto-Sport Petroșani 
(gestionar Popescu Emilian, iar vîn- 
zătoare Bulbucau Victoria) s-au pus 
în vînzare obiecte uzate; • după o 
sumară toaletă a lor, pentru a 11 se 
da... aspect comercial (citiți: pen
tru a vă înșela). Povestea cu „flau
tul fermecat" cumpărat de către 
vînzătoarea Bulbucan V. cu 1 500 
lei de la muzicantul Munteanu Deju 
și apoi trecut (unde credeți?) in... 
inventarul magazinului (deci al sta
tului) cu valoarea de 2 500 lei cit 
costă un flaut nou (pentru ca și 
Victorita să-și aibă... partea leului!) 
este tot o poveste cu... cîntec. Cu 
cîntec ca și schimbarea do către a- 
ceeași vînzătoare, a unui magneto 
fon vechi cu unul nou pentru soțul 
revizoaroi de gestiune Nagy Eva 
care cu puțin timp în urmă inven- 
tariase tocmai magazinul Moto-Sport. 
Să fie o simplă coincidență ? Tot

incident a fost și în cazul celălalt 
al gestionarei Boldog Irlna care de 
asemenea făcuse unele servicii șe
fului ei, Savu L, dîndu-i spre folo
sință două aparate de radio Mamaia 
din care unul s-a reîntors la locul 
Iui, în raftul magazinului, după o 
„Odisee" de 6 luni (căci a mai fost 
folosit, și de echipa de revizori de 
la Deva condusă de tov. Lazin pre
cum și de către fostul director al 
O.C.L. Alimentara, Secarea I.) ?

Simple sau stranii coincidente, 
ele ne introduc însă și în atmos
fera „călduță" și „neaerisită" — 
„lanțul slăbiciunilor" — al unor re
lații neprincipiale de toleranță, u- 
șurintă și necinste, dintre angajați 
de grade și funcții diferite de la 
O.C.L. Produse Induslriale. Mai poa
te fi vorba, în asemenea cazuri, 
despre garanții sigure că avutul ob
ștesc este „pe mîini bune"? Sustra
geri de mii de lei comise într-un 
asemenea climat de compromisuri 
și servicii reciproce între cei ce 
gestionează și cei care-i controlea
ză fapte — „iresponsabile" ale unor 
oameni responsabili — își găsesc 
ușor explicația și ele confirmă, încă 
o dală, înțelepciunea dictonului 
„tonul... face muzică"...

Și pentru că este vorba de „ton", 
deci de exemplu personal al șefu
lui, să nu se uite — aviz și pentru 
noua conducere a O.C.L. Produse 
Industriale — că practici, ca acele 
semnalate în acest fals „tratat" de 
comerț au fost initiate, cu ani în 
urmă, chiar de către conducerea a- 
celei organizații care în 1960 (ca
zul Niștea Elisabeta) în 1965 (ca 
zul Tobiaș Iuliana) și în 1956 (ca
zul Bora Titus) a aprobat schimbări 
de mobilă după ce aceasta a fost 
vîndută și dusă acasă de către cum
părător (în primul caz, după.. 2 
ani). Oare care dintre noi a cum
părat acele garnituri de mobilă ? 
Mai poate fi oare vorba în aceste 
condiții despre încredere și cinste 
în relațiile de comerț? Evident că 
nu. In afară, poate, de cazul că 
O.C.L. Produse Industriale are in
tenții de „reprofilare", transforming 
unele din magazinele sale — ca 
cele vizate mai sus — In... hală de 
vechituri. Doamna ferește !

Centre de inițiere
Consiliul orășenesc pentru educa

ție fizică și sport Hațeg, în colabo
rare cu Consiliul orășenesc al 
U.G.S.R. și cu comitetul orășenesc 
U.T.C., a organizat pentru copii cen
tre de inițiere și antrenament spor
tiv la următoarele discipline: fot
bal, box, handbal, popice, tenis de 
masă, atletism.

sportivă
In cursul acestei luni vor avea 

Ioc mai multe concursuri de selec
tare a numeroșilor copii care do
resc să se inițieze în practicarea 
acestor sporturi.

PETROȘANI — 7 Noienv
brie: Alegere de asasini; Re
publica : Reîntoarcerea lui 
Surcouf; PETRILA : K.O.; 
LONEA — Minerul: Valetul 
de pică ; ANINOASA: Sind- 
bad marinarul; VULCAN:

Oameni în rulotă; PAROȘE
NI : Capcana; LUPENI — 
Cultural: Inimă nebună, ne
bună de legat; Muncitoresc: 
Răpirea fecioarelor: URICANI: 
Răzbunătorii.

SCRISORI
DE LA
CITITORI

Coșyrî d® gunoi... 
vorbitoare

Da, coșuri de gunoi vorbitoare ar 
trebui să se monteze în Lupeni pen
tru a se putea păstra curățenia ora
șului. Chiar de nu vor ști ele să 
spună multe, măcar atit să grăiască: 
aruncați ambalajul de „Polar" la 
coș; și pachetele goale de țigări ; 
și pungile după ce-ați consumat 
bomboanele sau fructele, păstrați 
curățenia orașului ! Ar fi suficient. 
Cu condiția, insă, ca oamenii să le 
asculte îndemnul.

Simion CETEAN
Lupeni

O doleanfă
In timpul verii, cind era secetă, 

se putea justifica întreruperea apei 
pe timp de noapte în cartierele 
Braia și Viscoza din Lupeni. In ul
timul timp insă, este apă din abun
dență. Așa că... Dar dacă totuși nu 
se poale lăsa apa toată noaptea, 
măcar să se modifice ora 5 dimi
neața cind începe să vină apă cu 
ora 4. Solicităm aceasta doarcce 
noi, minerii din schimbul întii, de 
la ora 4 ne pregătim penlru pleca
rea la șut. Considerăm că această 
doleanță a noastră poale fi rezol
vată.

MAI MULȚI MINERI DIN 
CARTIERELE BRAIA ȘI 
VISCOZA LUPENI

Fier vechi
și... rugină

9

Fierul vechi are calitatea de a se transforma, prin 
topire, in ofel nou. Aceasta cu condiția de a fi de
pistat, colectat și trimis acolo unde are loc metamor
foza lui. Cind insă este lăsat de izbeliște, pradă im- 
temperiilor (ca cel din clișeu) atunci fierul vechi se 
transformă in... rugină. De cită vreme stă acest fier 
vechi in depozitul final din gara Lupeni, ce aparține 
de 1. F. Petroșani, nu se mai știe. Stă și ruginește 
rleși e la loc vizibil, și cit e ziulica de mare se află 
sub privirile nepăsătoare a celor de la sectorul 1. F. 
Lupeni a căror spirit gospodăresc, după cil se pare, 
a ruginii și el. Nu-i pagubă ca fierul vechi să se trans
forme in rugină cind se poate transforma iu otel nou, 
tn utilaje ?

PELICULĂ
NEGATIVĂ
Terminați 
reparațiile
la școală I

Cele nouă zile care au mai tămas pînă la începerea 
noului an școlar, sfiit dedicate curățeniei și pregătirii 
claselor

La Școala generală nr. 5 din cartierul Aeroport Pe
troșani, reparațiile interioare au fost terminate. Exte
riorul clădirii, in schimb, se mai află tot în reparație 
(după cum se poate vedea și în iologratia alăturată). 
Se așteaptă oare ca la începerea cursurilor elevii să 
intre in școală printre schele i Vor ride copiii, tova
răși de la I.L.L. De cit cu obrazul pătat in ia(a mino
rilor, mai bine terminat! lucrările. Urgent!
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ROMÂNIA LA
TÎRGURI $1 EXPOZIȚII

VIENA 7 — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Duminică se deschide cel de-ol 88-iea tirg international 
de la Viena. In ciuda vremii foarte tomnatice, orașul a căpă
tat aspectul sărbătoresc și trepidant ce i-l imprimă această in- 
tîlnire economică internațională. Steagurile națiunilor participan
te împodobesc portalurile halelor și pavilioanelor. La tîrg parti
cipă 5.049 de exponanți din 33 de țări.

România dispune de un pavilion de 1.100 mp in care 17 
întreprindem românești de comerț extevior prezintă mărfuri va
riate. Atrag atenția mașinile unelte de mare precizie, unele de 
concepție și producție foarte recente. O sondă în miniatură 
reproduce aidoma operațiile ce pot fi executate cu utilaje româ
nești a căror reputație a depășit granițele țârii. Sint prezentate 
citeva tipuri de tractoare, un camion de șase tone, autovehi
cule IMS, motoare electrice, precum și (variate produse de larg 
consum, alimentare. ale industriei chimice, mobilă, covoare, sti
clărie, artizanat, încălțăminte, textile.

Pavilionul Repudblicii Socialiste România oferă o imagine 
amplă a dezvoltării ascendente și rapide a economiei țării noas
tre in ansamblu. Interesul pentru unele mărfuri expuse s-a ma
nifestat chiar inainte de deschiderea oficială a tirguluî.

GENEVA 7. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In aripa centrală a Palatului Beaulieu a avut loc simbătă 
ceremonia deschiderii celui de al 49-lea Ting național de la Lau- 
sane — Comptoire Suisse. In fața reprezentanților autorităților 
elvețiene, ai vieții economice și culturale, au rostit alocuțiuni 
administratorul — delegat al tirguiui, Eric Georgis, consilierul 
național, G. A. Chevallaz, primar al orașului Lausanne, reprezen
tanți ai presei. Vorbitorii au relevat importanța națională a tir
guiui, care oferă un vast tablou al industriei, agriculturii, co
merțului și artizanatului elvețian. Ei au subliniat^ totodată cu 
căldură prezența, ca „oaspeți de onoare", a României și Olan
dei.

Aflat sub patronajul ambasadorului României la Berna, Ion 
Georgescu, pavilionul românesc prezintă in mod sugestiv reali
zări din numeroase ramuri ale economiei naționale. Vizitatorii 
prezenți la inaugurare au manifestat un dleosebit interes pen
tru construcțiile de mașini, ca și cele din domeniul electronicii 
și electrotehnicii românești. Ei au admirat, die asemenea, varie
tatea și expresivitatea creației noastre artizanale. Prin prezența 
unor pavilioane ale țărilor cu care Elveția întreține relații co
merciale și culturale permanente, Tîrgul de la Lausanne depă
șește cadrul național, căpătind un caracter internațional. El con
stituie unul dintre punctele de atracție ale țarismului elvețian, nu
mărul mediu al vizitatorilor fiind de aproximativ 1.500.000.

CURIER • CURIER • CURIER

KOLN 7 (Agerpres). — La marele Magazin universal 
„Kaufhof" din Koln s-a deschis la 6 septembrie o expoziție 
românească de prezentare și desfacere a unor bunuri de larg 
consum, organizată de Societatea comercială „Kaufhof-AG" în 
colaborare cu Camera de Comerț din București. Sint prezenta
te produse alimentare românești, covoare și tapițerii, diverse 
obiecte artistice din sticlă, ceramică și lemn, mobilă rustică, 
produse de artizanat, lucrări de grafică și sculptură ale unor 
cunoscuți artiști români. La festivitatea de deschidere au par
ticipat primarul general al orașului Koln, Theo Burauen, dr. Wal
ter Britsch, director general adjunct în Ministerul Economiei, per
sonalități ale administrației locale, conducători ai Camerei de 
industrie și comerț din Koln, numeroși reprezentanți ai presei și 
radiodifuziunii. Din partea Ambasadei române a luat parte 
Constantin Oancea, ambasadorul Republicii Socialiste România 
la Bonn, și alți membri ai ambasadei.

La reușita manifestării și-a adus contribuția și formația de 
muzică populară românească, condusă de A. Sachelaiie. Ex
poziția, care va rămine deschisă pină la 17 septembrie, s-a bucu
rat incă din primele ore ale deschiderii sale de interesul unui 
numeros public din Koln și din împrejurimile sale.

Luptele din
Vietnamul
@ Comunicatul comanda
mentului F. N. E.

SAIGON 7 (Agerpres). — A- 
genția de presă „Eliberarea" a 
dat publicității comunicatul co
mandamentului Frontului Na
tional de Eliberare din Viet
namul de sud în care se ara
tă ca forțele patriotice spriji
nite de populația sud-vietna- 
meză au atacat în cursul lunii 
august pozițiile deținute de 
trupele americane și saigoneze 
în 30 de orașe și 100 de mici 
localități de pe teritoriul sud- 
vietnamez. Forțele patriotice, 
se arată în continuare în co
municat, au scos din luptă 
sau au capturat 62.000 de sol
dați inamici, dintre care 20.000 
aparținînd trupelor S.U.A. sau 
așa-zișilor lor aliați. De ase
menea, patrioții au scos din 
luptă un regiment, două bata
lioane și 95 de companii ale 
trupelor americano-saigoneze. 
Totodată, detașamentele FNE 
au distrus, în cursul acele
iași perioade, peste 1.000 de 
vehicule militare dintre care 
800 de tancuri, aproape 100 de 
tunuri, 25 de depozite cu e- 
chipament militar, au doborît 
sau au distrus la sol aproxi
mativ 100 de avioane și au 
scufundat sau incendiat aproa
pe 100 de nave și alte ambar
cațiuni de război.
© Puternică acțiune ofen
sivă Ia 45 km de Saigon
SAIGON 7 (Agerpres). — Pa
tru batalioane americane, nu- 
mărînd peste 2.500 militari, sînt 
angajate la 45 km de Saigon 
Împotriva unor unități' ale for
țelor patriotice care au inițiat 

JAFONIA. — Vedere asupra unor noi clădiri recent ridicate la Tokio, metropolă ce adă
postește — conform ultimelor date statistice — peste 11 milioane de locuitori.

de sud
în acest sector o puternică ac
țiune ofensivă. Forțele ameri
cane, scrie corespondentul a- 
genției France Presse care 
transmite știrea, sînt susțifiute 
de artilerie, elicoptere, bom
bardiere în picaj. Pînă în pre
zent, se precizează că nu se 
cunosc rezultatele acestei ope
rațiuni. Altă bătălie se desfă
șoară la aproximativ 30 km 
depărtare, în apropierea ora
șului Gan Gic, unde elemen
te ale celei de a 9-a divizii 
de infanterie americană ău fost 
surprinse de forțe ale patrio- 
tilor.EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CONGO (B)

© PLECAREA UNEI DELEGAȚII A CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL REVOLUȚIEI LA KINSHASA © DE
CRET PRIVIND AMNISTIEREA DETINUTILOR PO
LITICI © CONVOCAREA CONFERINȚEI CADRE
LOR SINDICALE.

BRAZZAVILLE 7 (Agerț res). 
După cum s-a anunțat la 

Brazzaville o delegație repre- 
zentînd Consiliul National al 
Revoluției, condusă de Ambro- 
sie Nouamazabaye, membru al 
direcțiunii acestui organism, a 
plecat la Kinshasa pentru a 
examina cu oficialitățile din 
această tară posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor recipro
ce. După cum a declarat căpi
tanul Ngouabi, președintele 
Consiliului National al Revo
luției, noile oficialități de la 
Brazzaville acordă o deosebită

R.S. CEHOSLOVACĂ. — Vedere din Praga.

A 20-a aniversare 

a proclamării
R.P.D. Coreene

Adunarea festivă 
de la Phenian

PHENIAN 7 (Agerpres). — 
La 7 septembrie, la Phenian s-a 
organizat o adunare festivă 
consacrată celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Republi
cii Populare Democrate Core
ene. Au participat Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de 
miniștri, și alți conducători da 
partid și de stat, oameni ai 
muncii, numeroase delegații 
străine sosite la Phenian pen
tru a lua parte la această săr
bătoare. Din partea Republicii 
Socialiste România a participat 
o delegație guvernamentală 
condusă de tovarășul Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri..

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Țoi En Ghen, 
președintele.. Prezidiului, ,Aduj 
Ș.Ș'rvt' 'Pppuiar.e. ' .Shprețne. a 
R.P.D. Coreene.

Raportul la adunarea festivă 
a fost prezentat de-tovarășul 
Kim Ir Sen. Vorbitorul s-a re
ferit la drumul parcurs de 
poporul coreean în cei 20 de 
ani care au trecut de la înfiin
țarea R.P.D,. Coreene, reli.efînd 
succesele obținute în dezvolta
rea industriei, agriculturii, în- 
vățămîntului și culturii și, pe 
această bază, în ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii. O parte însemnată a 
cuvîntării a fost consacrată 
sarcinilor în domeniul conso
lidării și dezvoltării în con
tinuare a sistemului socialist în 
R.P.D. Coreeană, luptei împo
triva imperialismului, pentru 
unificarea patriei.

Adunarea festivă de la Phe
nian continuă.

importantă acestei misiuni, în- 
trucît întărirea relațiilor cu 
Kinshasa constituie una din co
ordonatele politicii guvernului.

Pe de altă parte, postul de 
radio „Vocea Revoluției Con
goleze" a anunțat că primul 
ministru, Alfred Radul, care, 
după demisia lui Massamba 
Debat, exercită provizoriu și 
funcția de șef de stat, a sem
nat un decret cu privire la 
amnistierea generală a deținu- 
tilor politici.

După cum a precizat postul 
de radio, toți deținuții politici

ȘEDINȚA PREZIDIULUI C.C. 
AL D C. DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 7 (Agerpres). — 
După cum anunța agenția CTK, 
vineri a avut loc prima ședin
ță a Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia ales la Plena
ra din 31 august a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a 
constatat că sensul princij al 
al acțiunii partidului, după 
încheierea acordului de la 
Moscova și în legătură cu 
normalizarea situației din R.S. 
Cehoslovacă, constă în reali
zarea consecventă a hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.C. din 31 
august 1968. Este imperios ne
cesar să se înțeleagă în mod 
just realitatea politică din tară 
în așa fel încît să fie realiza
te în unitate prevederile a- 
cordului încheiat de delegația 
cehoslovacă Ia Moscova, să 
fie create condiții pentru ple-

Convorbire A. Dubcek-V. V. Kuznețov
PRAGA 7 (Agerpres). —
Agenția TASS transmite : A- 

lexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, l-a primit la 7 septembrie 
la sediul C.C. al P.C.C. peV. V. 
Kuznețov; reprezentant al Con
siliului , de ..Miniștri al U.R.S.S. 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., prim-locțiitor al mi-

Mesajul de salut adresat 
de L. Svoboda
minerilor cehoslovaci

PRAGA 7. — Coresponden
tul Agerpres, E. Ionescu, 
transmite: Cu prilejul tradi
ționalei „Zile a minerului", 
președintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, a adresat un 
mesaj de salut minerilor ce
hoslovaci, în care le mulțu
mește pentru inițiativa lor de 
a sărbători anul acesta „Ziua 
minerului" prin muncă.

care au fost condamnați pînă 
la 15 august 1968, vor fi puși 
în libertate imediat. De aceas
tă amnistie vor beneficia, de 
asemenea, toate persoanele 
condamnate în contumacie pe 
motive politice, dacă ele s-au 
reîntors în țară pînă la data 
emiterii decretului și s-au pre
zentat autorităților.

La hotărîrea Consiliului Na
țional al Revoluției, în zilele 
de 9 și 10 septembrie la Braz
zaville își va. desfășura lucră
rile conferința cadrelor . sindi
cale din Congo. La această 
reuniune, după cum a anunțat 
postul de radio „Vocea Revo
luției Congoleze", se va forma 
conducerea națională provizo
rie a sindicatelor care va pre
găti congresul Confederației 
congoleze a sindicalelor.

NIGERIA
Trupele federale 
au înfrat în orașul Aba

UMUAHIA 7 (Agerpres). — 
După 17 zile de lupte înverșu
nate și în pofida numeroaselor 
contraatacuri lansate de for
țele biafreze. trupele federale, 
relatează trimisul special al 
agenției France Presse in Bia- 
fra, Francois Mazure, care se 
găseau în regiunea Ohanku în 
apropiere de calea rutieră A- 
ba-Port Harcourt, au intrat 
miercuri seara în orașul Aba, 
capitala administrativă a Bia- 
frei.

Joi dimineața, forțele biafre
ze ocupau încă poziții în nor-. 
dul orașului, pe drumurile ca
re merg de la Aba spre Oweri 
și Umuahfa, singurele mari o-, 
rașe aflate sub controlul bia- 
frezilor. In prezent, trupele ni
gerieni, care dispun de o su
perioritate zdrobitoare în oa
meni, care de luptă, artilerie 
și bucurîndu-se de o bună a- 
provizionare în ce privește 

carea treptată a trupelor, nor
malizarea situației politice și 
economice în tară si conco
mitent să fie luate și pe mai 
departe măsuri concrete, care 
decurg din linia politică de 
după ianuarie a partidului. 
Cel mai important lucru îl 
constituie în prezent unitatea 
partidului și politica activă 
deschisă a Frontului National 
în problemele fundamentale 
ale evoluției pe mai departe a 
Cehoslovaciei.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a 
adoptat textul unei scrisori ce 
va fi difuzată tuturor organi
zațiilor de bază ale partidului 
și a dezbătut proiectul cu pri
vire la pregătirile organizatori
ce și de conținut ale Congresu
lui de constituire a Partidului 
Comunist din Cehia.

nistrului afacerilor externe.
In cursul convorbirii, care 

a avut un caracter deschis, 
tovărășesc, s-a făcut un schimb 
de păreri în problemele actua
le ale relațiilor reciproce din
tre cele două țări și partide, 
. In aceeași zi ■ V. V. Kuznețov 
a fost primit de Oldrich Cer- 
nik, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace.

„Apreciem în mod deosebit 
faptul că ați hotărît unanim și 
cu abnegație să reduceți pier
derile în extracție, apărute în 
zilele trecute, și să asigurați 
ca minele noastre să producă 
din plin pentru ca cererile con
sumatorilor noștri să fie acoperi
te". Exprimînd mulțumiri pentru 
hotărîrea minerilor de a-și fo
losi timpul de odihnă în fa
voarea unor schimburi excep
ționale și în zilele nelucrătoare, 
președintele Svoboda continuă: 
„Sînt bucuros că aceeași po
ziție ca si voi a adoptat-o în
treaga noastră clasă muncitoa
re, agricultorii noștri și marea 
majoritate a lucrătorilor din 
domeniile științei, culturii și 
artei. Și tînăra noastră gene
rație a manifestat nu numai 
chibzuință și calm în zilele 
zbuciumate care au trecut, dar 
și un neasemuit sr irit de ab
negație și străduința de a aju
ta prin toate forțele sale în 
toate sectoarele economiei 
noastre naționale".

Pentru a putea atinge cît 
mai repede telul propus, a 
arătat președintele Svoboda în 
continuare, „este necesar să 
păstrăm mai mult ca oricînd 
unitatea celor două popoare 
ale noastre, unitatea tuturor 
celor care gîndesc în mod sin
cer la construirea unui socia
lism cu adevărat democratic 
în tara noastră”.

munițiile, continuă ■ presiunea 
pe toate celelalte fronturi.

Pe frontul de sud, începînd 
de la fluviul Niger la vest și 
pînă la punctul „Cross River" 
în est de-a lungul întregii re
giuni . Aba, cea de-a treia di
vizie a trupelor federale con
dusă de generalul Adekunle 
dă lovituri puternice forțelor 
biâfreze. De asemenea, pe fron
turile din nord, divizia 1 ni- 
geriană se pregătește să ata
ce pozițiile biafreze p,ș linia 
ce leagă localitățile Afikpo A- 
nakal-iki și Enugu. Pe frontul, 
de est, precizează corespon
dentul AFP, trupele nfgeriene, 
aprovizionate de pe mare prin 
portul Calabar, se îndreaptă 
către sectorul în centrul că
ruia se află localitatea Ikot 
Ekpene. Acest oraș a fost re
cucerit luna trecută de către 
biafrezi, printr-o acțiune de 

contra-ofensivă.

Consiliul de Securitate se 
va întruni miercuri pentru a 
examina cererea noului stata- 
frican Swaziland de a fi primit 
în Organizația Națiunilor Uni
te. In urma aprobării acestei 
cereri, O.N.U. va cuprinde 125 
de membri.

După cum se știe, Swazilan- 
dul, care era ultima colonie 
britanică din Africa, și-a dobîn- 
dit vineri independenta.

Congresul Boliviei a ratificat 
— în cursul unei ședințe ca
racterizate de agenția UPI 
drept furtunoasă — decretul 
prezidențial privind suspenda
rea drepturilor constituționale.

Președintele Rene Barrientos 
a recurs la această măsură lu
na trecută într-o încercare de 
a pune capăt tulburărilor iz
bucnite în diferite orașe boli- 
viene.

CERERI PENTRU INTERZICEREA P. N. D. ȘI LE
GALIZAREA P. C. DIN GERMANIA

Cel de-al IX-lea Congres al sindicatului vest-german al 
muncitorilor din industria metalurgică, care s-a întrunit la Miin- 
chen, a cerut guvernului să interzică Partidul național-demo- 
crat, organizație politică de extremă dreaptă, și ziarul de ten
dință neonazistă „Deutsche National-und Soldatenzeitung".

De asemenea, congresul a aprobat o declarație de solida
ritate cu toate forțele democratice care luptă pentru încetarea 
agresiunii S.U.A. în Vietnam și suspendarea atacurilor aeriene 
americane asupra R. D. Vietnam.

Mai mulți participant la acest congres s-au pronunțat pen
tru legalizarea Partidului Comunist din Germania.

e®@
Vineri a fost semnat la Vie- 

na un acord între Agenția in
ternațională de energie ato
mică și Mexic.

Prin acest acord, Mexicul 
pune sub controlul AIEA în
tregul său program în dome
niul energiei atofoice. Decizia 
este urmarea tratatului sem
nat în februarie 1967 de că
tre 21 de țări latino-ameri- 
cane pentru crearea unei zo
ne denuclearizate in America 
Latină.

®@®
Luni se vor întruni la Rot

terdam pentru două zile mi
niștrii de finanțe și președin
ții băncilor centrale ai celor 
șase țări membre ale Pieței 
comune, pentru a examina li
nia generală a politicii mone
tare și bugetare în cadrul a- 
cestei organizații economice 
vest-europene. Vor fi, de ase
menea, discutate probleme în 
legătură cu pregătirea reuniu
nii anuale a Fondului Mone
tar Internațional, care urmea
ză să aibă loc la sfirșitul a- 
cestei luni.

PENTRU CUNOAȘTEREA ORIGINEI, EVOLUȚIEI 
ȘI VIITORULUI UNIVERSULUI

Administrația națională pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (NASA) a anunțat vineri efectuarea 
unor probe cu un satelit științific destinat „să răspundă între
bărilor astronomilor privind originea, evoluția și viitorul Uni
versului". Nava, denuntită Observator astronomic orbital-2 
(OAO-2), va fi lansată la 2 octombrie cu ajutorul unei rache
te de tipul „Atlas-Centaur", de pe poligonul de Ia Cape Ken
nedy.

„OAO-2" va transporta în spațiu 11 telescoape care vor 
studia stelele in lumina razelor ultraviolete, invizibile pentru o- 
chiul omului și pentru instalațiile de la sol. Cu ajutorul unor 
aparate speciale, se vor studia in special „stelele tinere, extrem 
de fierbinți" din Calea Lactee. Cunoașterea acestor stele „re
cent" formate ale Galaxiei noastre va putea furniza informații 
asupra trecutului și viitorului universului, consideră specialiștii 
NASA.

Ministerul Apărării al S.U.A. 
a anunțat că zborurile opera
ționale cu avioanele de vînă- 
toare-bombardament „F-111 
A", cu geometrie variabilă, au 
fost suspendate pină la reme
dierea defecțiunii descoperite 
in partea fuselajului care ser
vește drept pivot pentru jripi. 
Agenția France Presse men
ționează că cinci avioane „F- 
111 A^ se găsesc în Tailan- 
da, dar nu efectuează decit 
zboruri de antrenament în ur
ma pierderii a trei aparate de 
acest tip deasupra Vietnamu
lui.

®«®
Doi din cei trei supraviețui

tori din Brazilia ai unor trans
plantări se simt satisfăcător. 
Cel de-al treilea pacient, că
ruia i s-a grefat un rinichi, 
„progresează încet", anunță un 
buletin medical al clinicii din 
Sao Paulo, unde au fost efec
tuate operațiile.

Willy Brandt, ministrul vest- 
german al afacerilor externe, 
a plecat la Paris pentru a se 
întîlni cu omologul său fran
cez, Ichel Debre, în cadrul 
consultărilor trimestriale pre
văzute de tratatul de coopera
re franco-vest-german.

Situația internațională, pro
blemele Pieței comune și pre
gătirea vizitei generalului de 
Gaulle Ia Bonn, prevăzută pen
tru 27 și 28 septembrie, vor fi 
principalele teme abordate de 
cei doi miniștri în cursul con
vorbirilor lor.

CURIER • CURIER » CURIER

CONSTITUIREA COMITETULUI „PORTUGALIA
LIBERA"

La Paris a luat ființă comitetul „Portugalia liberă", al că
rui secretar general este M, C. da Silva. Această organizație 
are ca scop să ajute material și moral pe emigranții și exila- 
ții portughezi aflați în Franța, să susțină cauza democrației în 
Portugalia și să intensifice prietenia între popoarele francez 
și portughez.

Comitetul „Portugalia liberă" declară într-un comunicat că 
el este deschis tuturor forțelor antifasciste, naționale sau inter
naționale. El consideră informația ca un element primordial și 
își propune să publice un buletin de informație intitulat „Revo
luția portugheză", să organizeze manifestări, conferințe etc. Se
diul său este la Paris.

• ••

Deschizînd o cutie de con
serve „Midia", gospodina Ale
xandra Trofimova din Arhan- 
ghelsk a găsit în ea o perlă 
fabricată de stridie incă cu 
mult inainte de a fi pescuită. 
Ca urmare, stocul de conser
ve „Midia" a fost imediat e- 
puizat la Arhanghelsk.

Judecătorul unui tribunal din 
Memphis (statul Tennessee), 
unde urmează să aibă loc pro
cesul intentat lui James Ray, 
asasinul prezumtiv al pastoru
lui Luther King, a respins vi
neri o cerere a avocaților a- 
părării privind absolvirea cli
entului lor de acuzațiile ce îi 
sint aduse.

Două uragane și o furtună 
tropicală au bîntuit vineri Pa
cificul de vest, concentrindu-se 
asupra coastelor Taivanului și 
Okinawei. Ele au fost însoțite 
de o masă de aer fierbinte și 
de vihturl atingînd viteza de 
209 km pe oră. Inundațiile și 
întreruperea liniilor de comu
nicații au dus la izolarea to
tală a numeroase localități.

• ®®
Malta a devenit cel de-al 

68-lea stat care a semnat con
venția internațională pentru 
înlăturarea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

MEXIC. — Piramida lui Teotihuacan de unde se va pleca 
spre Stadionul olimpic la deschiderea Olimpiadei la 12 octom
brie.

• ••
Venezuela nu întreține relații 

de nici un fel cu Republica 
Sud-Africană și nu intențio
nează să stabilească aseme
nea relații, atita timp cît în 
RSA va exista politica de a- 
partheid — se spune într-un 
comunicat al Ministerului A- 
facerilor Externe venezuelean 
dat publicității la Caracas. Co
municatul menționează că dis
criminarea la care este supusă 
populația de culoare din RSA 
„trebuie respinsă din punctul 
de vedere al conștiinței po
porului și guvernului venezue
lean".

• ••
Poliția din provincia argenti- 

niană Mendoza a avertizat 
persoanele care răspîndesc 
„zvonuri necontrolate cu pri
vire la prezența farfuriilor zbu
rătoare" că vor fi urmărite în 
justiție. Un comunicat în acest 
sens a fost dat publicității du
pă ce experții nu au găsit 
nici o dovadă care să confir
me relatările a doi funcțio
nari ai unui cazino din Men
doza privind întîlnirea lor cu 
cinci „ființe superioare" care 
ar fi coborît dintr-o „farfurie 
zburătoare".

Comunicatul menționează că 
unele relatări sint o urmare „a 
unor simple halucinații, în timp 
ce altele vin din partea unor 
persoane care urmăresc publi
citatea". Poliția a avertizat că 
asemenea fapte „se încadrea
ză in codul penal și sint pa
sibile de închisoare".

Pentru prima dată de mai 
mulți ani, în Finlanda s-au în
registrat, în .prima șăptămină 
a lumi septembrie, tempera
turi care amintesc de zilele de 
vară. Termometrul a urcat la 
Helsinki pînă la plus 26 de 
grade, iar la Turku la plus 27,8 
grade. O astfel de temperatu
ră nu a mai fost cunoscută in 
acest oraș de 30 de ani.

Un grup de dizidenți demo
crat din statul Michigan a a- 
nunțat că nu va acorda spri
jinul candidatului oficial, Hu
bert Humphrey, pînă cînd a- 
cesta nu își va schimba actua
la sa poziție față de războiul din 
Vietnam. După cum se știe, 
Humphrey, în prezent vicepre
ședinte al S.U.A., s-a situat pe 
o platformă politică apropiată 
aceleia a președintelui John
son în ce privește războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam. Otto 
Feinstein, președintele Comi
tetului dizidenților democrați 
din statul Michigan, a declarat 
că „Nixon și Wallace nu sînt 
candidați noștri, dar în actu
alele circumstanțe nici Hum
phrey nu poate primi sprijinul 
nostru".
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