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răspunsul

creadă că au 
asemenea vre-

calendarului, spre' 
întrebărilor viilo-

de munca și îniăp- 
moștenirea strămo-

o sărbă- 
înlregul

spune 
cred ! 
bancă 
nasul

cel 
le vor 
pentru

pe care-o cunosc azi 
activitate socială im-

în 
mail 
este 
cla- 
vor

despre școala zidită 
cărămizile devenite

specific !

urcă-n spirala anilor, 
spre mai bine, spre

autobuzul Petro- 
— Lomea, privești nu ca 
acum înspre negospodă-

floTescența perpetuă 
toate

și ele 
marele 

Imbrăcațe

Mămica 
vine 
stau

„probat"' unifor- 
Ghiozdanul, ca- 

a Ițele, 
Abe-

domeniile de
și învățămintului sarcini mereu spo- 
celor care lucrează in templul plin 
al școlii căutarea — și găsirea — 

spre

tinereții lor de bine 1
colorate • și' atîtea 
o așteaptă 
școală.că-s demni 

lor, de

Ștefan, < Saghi 
membri de partid., 

“ In adunările 
împotriva

toate pregăti- 
elevii să poa- 
reparat școala, 

am adus 
și le-am

ochii deschiși', De cîteva
nu știe de cînd nu mai doarme... 

încep să atingă

Intr-adevăr, primele 
care, în general, 
niciodată și care, 
pun pecetea și

partidului, de adeziune și 
unanim din partea tuturor 
lor patriei, fără deosebire 
tionalitate, fată de pâlitica 
leninistă a partidului și

dar e fetiță marc. Ieri a 
nou-nouță și-i vine atît 

penarul, creioanele 
mămica și tăticu, 
va primi mîine la
arăta tovarășa învățătoare ? 

tînără decit ea. Parcă nu-mi 
o să 
zile umblă
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Septembrie. Mîine se redeschid porțile șco
lilor. Prin excelență liric, evenimentul de 
miine nu reușește, oricît ar dori, să re

fuze poezia. Fluviul de flori și albastru, revăr
sarea aceasta de uniforme nuanțate, luminate de 
chipuri senine, bucuroase, fericite — e poezia 
insăși.

E poezia mindriei părintelui care-și privește 
copilul pornind ca și-n alți ani spre școală 1

E poezia mamei care-și conduce de mină 
gezimea fermecătoare de șase sau șapte ani 
casa pirguirii conștiințelor !

E poezia albăstruiul senin al celor mici și 
zia bleumarinului prestanței elevilor „mari 
E poezia emoțiilor !

A emoției reintîlnirii cu necunoscutul unui 
nou an școlar.

A emoției nobile a celor care urcă, devotat 
menirii, spre catedră.

eptembrie. Mîine se redeschid porțile șco
lilor. începe - un nou an școlar. Un an 
care se vrea mai rodnic decît cei tre- 

Incepe din nou bătălia spre lumină. Țesu- 
aurul unor zile luminoase, prospere, pie- 
kilometrice ale acestor noi începuturi, plan- 
maiestuos de partid, 
timp, spre mai mull, 

perfecțiune.

pune 
rile. Impune 
de miracole 
unor mijloace mai adecvale, mai realizate,
a pune în cel mai pilduitor contact mințile în
setate de adevăr și frumos ale tinerei generații 
cu toate biruințele umanității. In munca intensă 
care-i așteaptă, elevii vor fi îndrumați cu toată 
dragostea, zi de zi, de învățători și profesori, 
de toți slujitorii catedrei, de părinți.

Cu soarele-n frunte, în aertil ce rodește 
aripi de-o viață, copiii care impinzesc 

■=w,f România- socialistă" — generația mo
nolitică a viitorului de aur — se vor indrepla, 
tie miine, coniorm 
școală. Să-nvețe 
rului 1

Să-și reverse 
studiu.

Să dovedească 
luirile părinților 
șească.

8n condițiile în care problemele dezvoltării 
și perfecționări» continue a învățămînlu- 
lui de țoale gradele constituie unul din 

obiectivele importante ale politicii partidului și 
stalului nostru, deschiderea noului an școlar 
este o sărbătoare nu numai pentru elevi și edu
catori; acest moment emoționant este 
loare a Întregului popor. Pentru că

(Continuate in pag. a

Dacă facem un simplu calcul al tim
pului pieidut prin miile de zile ab
sentate motivat sau nemotivat de 
cătte unii salariați ai minei Dîlja și 
chiar piin zilele de incapacitate tem
porara de munca acordate cu ușu
rința de medici, rezultatul ne-ar în
dreptați sa alirmăm cu toată con
vingerea : iată una din cauzele ră- 
mînerilor în urmă față de, sarcinile 
de plan la aceasta mină. Cele 4 496 
absențe nemotivale înregistrate de 
la începutul anului înseamnă cel pu
țin 7 000 tone cărbune neextrase, iar 
cele 1 000 de învoiri (în mare parte 
motivări ulterioare ale absențelor 
nemotivate) sînt echivalentul a încă 
1 500 tone de cărbune. Toate aceste 
cantități s-ar ti putut extrage dacă 
în efectivul minei nu ar exista acei 
salariați înclinați să practice cu pre
dilecție chiulul, dacă în conștiința 
acestora erau sădite preocuparea 
pentru muncă, respectul față de mun
ca colegilor lor. Dar în cadrul mi
nei absența nemolivată a fost con
siderată o fatalitate, în fața căreia 
comitetul de partid al minei, orga
nizațiile de partid, comitetul sindi
catului și conducerea minei s-au îm
păcat prea ușor cu gîndul că nu pot 
face nimic. Așa să fie oare ?

E de neînțeles faptul că într-o 
exploatare minieră în abatajele că
reia s-au afirmat oameni cu o ne
țărmurită dragoste pentru muncă, ca 
Andrișan Radu, Mațoschi loan, 1-e- 
povici loan, Ujvari Iuliu, Gherglieli 
Dionisie și atîția alții ca ei și ca 
șefii lor de brigăzi sau de echipe, 
să existe și să conviețuiască pașnic 
oameni care nesocotesc datoria su
premă pentru care au fost angajați: 
munca, Oameni care nesocotesc cea 
mai elementară datorie a lor lată

II

Școlile cunosc freamătul 
pregătirilor, ai zilelor dina
intea festivității care va mar
ca începutul noului an șco
lar.

Clinchetul clopoțelului va 
anunța prima zi de școală 
atît pentru elevii mai mici 
cît și pentru cei mai mari. 
Dornici să pătrundă tainele 
științei sînt deopotrivă și 
unii și alții. Din băncile în 
care vor sta vor privi cu 
mîndrie își vor imagina lupta 
seculară a poporului nostru 
pentru dreptate socială și

națională. Faptele de vitejie 
ale strămoșilor Decebal, Mir
cea cel Bătrîn, Ștefan 
Mare, Mihai Viteazul, 
fi pilde de dăruire 
neam și țară.

Școlile s-au pregătit 
pentru a sărbători 
eveniment,
„haină nouă", au devenit 
atrăgătoare. Curățenia 
prezentă pesle tot, igr 
sele frumos amenajate îi
aștepta cu daruri. Daruri fă
cute de țară celor mai mici 
cdtățeni — manualele șco-

sista o dală în fiecare 
toamnă cîncl anotimpu
rile confluențează într-o 

vibrantă și emoționantă zi de
primăvară. Este ziua cînd pe 
falnicul copac al neamului, ia 
fel ca pe brazii din semeții 
noștri Carpați, răsare un nou 
rînd de ramuri, săltînd vîrf'.il 
cu un pas maț sus spre tării.

Pe paleta policromă a ano
timpului belșugului vor răsa
re, ca în fiecare an, în aceas
tă dimineață, milioane do 
flori albe și albastre cu pe
tale purpurii. Și vor inunda 
toate arterele ce duc spre se
tea de a cunoaște, spre zidu
rile cetăților în dosul cărora 
se descifrează cu migală di
mensiunile unei magnifice chei 
ce va sluji la deschiderea 
porților viitorului.

Torentul e la: fel -ca-n anii 
precedent și parcă totuși în 
atmosfera dimineții pămînt'.il 
vibrează sub pașii celor care 
se îndreaptă pentru prima oară 
spre izvorul de lumină. Există 
ceva în hoțărîrea acestor pași 
care poartă mesajul unei făgă
duințe făcute neamului . cu a- 
proape un, sfert? de veac în 
urmă.

Incepînd cu; această1 dimi
neață drumul - spre - lumină se

Stimați tovarăși învățători și pro
fesori, dragi elevi,

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România vă adre
sează un călduros salut cu prilejul 
deschiderii noului an de învățămînt 
— eveniment însemnat în viața ca
drelor didactice și a elevilor, a tu
turor celor care prin nobila lor 
strădanie aduc o contribuție valo
roasă la progresul continuu al șco
lii. împreună cu dumneavoastră, iau 
parte cu bucurie la acest început 
sărbătoresc de an școlar părinții 
piilor, întregul popor.

Pe tot cuprinsul țării, școlile 
deschid porțile într-o perioadă 
puternic avînt constructiv, de 
tensificare a eforturilor poporului 
nostru pentru înfăptuirea programu
lui istoric elaborat de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională a 

sprijin 
cetățeni- 

de na- 
marxist- 
statului, 

-politică ce corespunde pe deplin in
tereselor . majore ale națiunii noas
tre,' cauzei ■ socialismului și păcii.

Prezentă permanent în decursul 
veacurilor în lupta poporului român 
pentru libertate, dreptate și progres 
social, școala, continuatoare demnă 
a tradițiilor 'înaintate ' alo culturii’ șl 
științei din țara noastră, cunoaște 
în anii construcției . socialiste . o 
dezvoltare fără precedent.

Gratuitatea completă, a.' 
tulul de' toate gradele, cuprinderea 
în școli ' a ‘ aproape' 4 milioane de 
tineri, creșterea continuă a număru
lui de' cadre didactice, asigurarea 
învățămintului ‘ în limba maternă

copiii apartinînd naționalită- 
crearea 

condiții pentru i

Acoperită cu plapuma roșie și ușoară, pînă sub băr
bie, Dana stă ■ cu ochii deschiși', De cîteva nopți rți-a ... 
pierit somnul. Nici 
Se disting buclele lumini dintîi care 
fereastra.,

Are 6 an
ma
ietelc, 
aduse de 
cedarul îl

„Cum o
că e mai
Dar băieții ?... dar felele 1... Poate 
cu Mihuț cu toate că de cîteva 
pe sus. Urîciosul !..."

Tăticu i-a vorbit nu de mult 
mai an și la- care liantul dintre 
una păstrează căldura mîinilor celor ce au înălțat-o.

„Cînd voi fi mare am să fac și eu case cu balcoane 
multe,, multe și cu acoperișul pină la cer 1 Tăticu mi-a 
promis că toți cei ca el vor îngriji de asta..."

In casele care cresc în sufletul Danei este Ioc pen
tru toți copiii lumii.

do muncă : prezența la serviciu. Mi
nerul Leba Francisc de la sectorul 
doi, lună de lună, după fiecare chen
zină, lipsește nemotivat cîteva zile. 
Din ultima chenzină (900 lei) a dus 
familiei doar 150 lei, rest rămas du
pă îndesttîlairea poftelor lui nesă
buite din bodegă în bodegă. Minerii 
Șaghi Alexandru, Coguza Ludovic 
și Kotea Petru de la întreținere au 
părăsit serviciul în ziua de 28 au
gust după două ore de muncă, Dob 
Ștefan e unul dintre minerii discu
tați în fiecare adunare a organiza
ției de bază pentru absente neme- 
tivate și abateri de la 
Ispas Ilie, de la sectorul 
absențe 
anului, 
merăm 
Mateiță

nemotivate de la 
Și pe lingă aceștia 
și alți „ași" ai
Titus (17 absente

Lungu
Prodan

colectiv

disciplină. 
II are 22 
începutul 
mai enu- 

cbiulul'ji : 
nbtfioli-

vate), Alrnaș Iosif (15), Poamă loan 
(13), Buta Sandu și Cobuz Ioan (cile 
12 fiecare), Bezna Iuliu, 
Gheorghe, Miclăuș Nicolae, 
Mihai și alții ca ei.

E' de neînțeles ca într-un
cu aproape 1 600 salariați (din care 
fiecare al patrulea salariat 
bru de partid) să nu se poată găsi 
remediul împotriva chiulului. Pe li
nie administrativă s-au aplicat sute 
de sancțiuni pentru abateri de Ia 
disciplină, din care orea puține 
s-au dovedit eficiente. Sînt zeci de 
mineri sancționați cu „observație" și 
.mustrare" de două ori în aceeași 
lună. Evident că în aceste împreju
rări sancțiunea își pierde din efect, 
devine o măsură gratuită, inutilă. 
Dar dacă sancțiunile administrative 
nu au efectul dorit, pe linie do 
partid, organizațiile de bază au 
luat măsuri pentru a frîna nemoti-, 
ratele ’ Nu s-a luat nici o măsură!

e mem-

Leba Francisc, 
. Alexandru sînt

Ei au fost „discutați 
de partid și criticați dar
manifestărilor lor nu s-au luat mă
suri. In toata perioada scursă- de la 
începutul anului pînă astăzi 
aplicat nici o sancțiune 
pentru abateri de la 
De ce?

Comitetul sindicatului, 
cu cadie din conducerea 
din partea com.tetului de partid, 
s-au deplasat în nenumărate rîndur: 
pe teren, să verifice legalitatea scu
tirilor medicale acordate de medici. 
Pesle 800 ■: zile de incapacitate tem
porară de muncă au fost anulate în 
urma, acestor verificări deoarece „pa- 
cienții" nu se aflau acasă, supuși 
tratamentului medical, ci la bodegă 
sau plecați. aiurea pentru rezolvarea 
unpr interese personale. Așadar nu 
erau bolnavi. Așadar scutirile me
dicale au fost acordate ilegal. Cu 
ce efect s-a. soldat constatarea aces
tor nelegalități,? Ce măsuri s-au ’în
treprins pentru ca această cale!de 
chiul să fie curmată în viitor ? Nici 
o măsură. Medicii continuă să 
de certificate medicale 
ușurință, unii pacienți 
fie „bolnavi" doar, 
dicilor. In acest 
minei Dîlja scade, 
prezență la lucru 
mai departe...

E necesar să fie curmată această 
stare de lucruri. Din partea tuturor 
membrilor de partid ai minei Dîlja 
se așteaptă o severă atitudine îm
potriva chiulului, împotriva „artei" 
de a pierde timpul „motivat" sau 
lăra motive. Și nu numai din partea 
lor ci din partea tuturor salariați- 
lor conștienți de faptul că timpul 
pierdut de către unii afectează mer
sul înainte al întregului colectiv.

nu s-a 
statutară 

disciplină.

acor-
cu aceeași 

continuă să 
în cabinetele me-

timp . producția 
coeficientul de 

scade și el, și așa

I. MUSTAȚA

/

pentru
Iilor conlocuitoare, crearea celor 
mai bune condiții pentru ca toți 
copiii țării să-și formeze o cultură 
bogată și 
știința și 
reprezintă 
societății 

In toți 
faceri, învățătorii 
mai numeros detașament al intelec
tualității noastre, s-au aflat alături 
de partid, de conducerea sa, au 
participai cu devotament la marile 
acțiuni social-politice. Prin munca 
lor plină de dăruire, ei au contri
buit la formarea multor generalii 
de tineri care participă cu abnega
ție și pasiune, împreună cu întregul 
popor, la edificarea socialistă a 
tării.

Cu acest an școlar se deschide o 
nouă etapă în istoria învățămîntu- 
lui românesc, determinată de înfăp
tuirea prevederilor înscrise în Direc
tivele Comitetului Central al Parti
dului și în Legea învățămintului, 
documente programatice de mare în
semnătate, care stabilesc direcțiile 
de dezvoltare ale școlii de toate 
gradele pentru o perspectivă înde
lungată, căile pentru perfecționarea 
si modernizarea întregului ..nostru 
învătămînt, astfel ca el să poată 
răspunde, în tot mai 'mare măsură, 
nevoilor societății noastre socialiste.

Prelungirea 
obligatoriu la 
diversificarea 
îm bunătătirea

. învățămîn- . lui profesional
' ’ zarea planurilor, programelor și ma

nualelor școlare, perfectionarea me
todelor' de predare, lărgirea conți-

(Coritinuaro în'.pag.', 8-a) 1

profundă, să-și însușească 
tehnica cea mai înaintată 
realizări însemnate ale 

noastre socialiste.
acești ani, de adinei pre- 

și profesorii, cel

co-

își 
de 
in-

diira.tei învățăpiintului
10 ani,- extinderea și 
învățămintului liceal, 

profilului învățămîntu- 
și tehpic, .modgrni-

(Continuate în pag. a 3-a)
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V. T.

(Continuare în pag. a 3-a)■

am
didactic, 
școlare 
profesorilor diri-

ne de-

(Continuare' în pag. a 3-a)

deosebite

r

orele 17 și 19,30.

de

roti
WMW 

poale 
diamc- 

Greula-

Vineri, după-amiază, o bri
gada științifică a Comitetului 
municipal pentru cultură și artă 
Petroșani s-a deplasat la par
chetul forestier
dicul Ioniță Dumitru, 
Gheorghiu Ilie 
Gardeș Tiberiu 
întrebărilor puse 
citorii forestieri.
muncitorii le-au 
membrilor brigăzii,
invitația de a se deplasa cit 
mai des in.,mijlocul lor.

lare. Plecați la școală cu 
ghiozdanele goale se vor în
toarce cu ele încărcate cu 
aceste daruri.

Dacă părinții le vor depă
na amintirile anilor de școală 
trăiți de ei — micuților nu 

• le va veni să 
mai existat și

. muri...
„Am făcut 

rile pentru ca 
tă învăța, 
materialul 
manualele 
repartizat

■ ginți și învățătorilor... 
clara directorul Școlii gene
rale nr. 1 Petroșani, mai zi
lele trecute.

„Pentru a avea numai 
se frumoase, 1 ordonate, 
inițiat un concurs pentru cea 

" ' fhăl 'frumoasă clasa", 'spunea 
prof. Bîcoi Vasile, directo
rul Școlii generale nr. 4.

„Vreau, să învăț, să știu să
• tratez oamenii ' bolnavi

«SP -

Prima impresie contează I 
Așa spune un proverb arhicu
noscut, 
impresii 
se uită 
resc, își 
impresiile următoare; joacă un 
rol important în orice vizită, 
într-un loc necunoscut anterior.

Dacă, din 
șani 
pînă 
ritul ștrand din Petrila, ci yis- ' 
a-vis, spre noul complex cp- 
mercial-meșteșugăresc, prima 
impresie-ti va fi excelentă. 
Vei admira opera constructo
rilor, vei vorbi elogios des
pre „mîna" celor care c 
menajat întregul cvartal

utilităle socială de aici. Și-ți 
vei spune . că c cel mai fru
mos din Vale! Poate că pe 
alocuri .ai dreptate (în ceea 
ce privește aspectul autoser- 

al chioșcului, de difu-•' 
presei)!
însă, trecînd prin fața 
complex, vei’ încerca 

restaurantul
prima impresie 

de acest local va fi...

viril și 
zare a

Dacă 
acestui'
să- descinzi la 
„Transilvania", 
Lisată 
neplăcută. In afară de faptul că 
nostalgia-ți va împinge înapoi 
amintirile înspre 
(totuși frumosul)' fosil ‘restau
rant „Transilvania”, le vei 
gîndi, fără doar și 
alit de discutata și 
problemă a 
specificului 
Și-ți vei 
discută 
cînd, în

le 
poate, la 

frămîntata 
personalității și 
unui restaurant, 

zice, firește, de ce se 
atît despre, specific 
fond, după același ca-

Pentru merite

'Subunitatea P.C.I.—M.A.I. din Pe
troșani a fost de curînd evidențiată 
printre unitățile fruntașe din țară, 
pentru merite deosebite în acțiunile 
de apărare a proprietății socialiste 
și a bunurilor oamenilor muncii îm
potrivă incendiilor. Succesele subuni
tății reflectă răspunderea cu care 
s-au preocupat cadrele de ofițeri de 
continua pregătire a pompierilor mi
litari precum și de organizarea for
mațiilor de pază contra incendiilor 
în întreprinderile și instituțiile din 
Valea Jiului.

IN CLIȘEELE ALĂTURATE: aspec
te din cadrul adunării festive care 
a avut loc cu ocazia sărbătoririi zi
lei de I3 septembrie „Ziua pom
pierilor", la subunitatea din Pelro-

mașini de danturat 
dințate. Mașina, de tip 
obținută din import, 
realiza roți dințate cu 
tre și modele mari,
tea piesei care se prelucrează 
poate ajunge pînă la 30 tone. 
Prin montarea acestei mașini-Iubitorilor operetei din loca

litățile Pelrila, Lupeni și Vul
can, care doresc să vizioneze 
spectacolele cu „SINGE VIE- 
NEZ" de Johann Strauss, pre
zentate pe scena Casei de cul
tură din Petroșani, în 18 și 19 
septembrie, li se asigură trans
portul dus și întors, cu auto
buzele Operei din Timișoara.

Orarul transportului va fi 
anunțat in preziua spectacole
lor, la agenția de bilele a Ca
sei de cultură din Petroșani 
intre

și prin cantitățile mari de 
struguri desfăcute prin unită
țile C.L.F. din toate localită
țile Văii Jiului. In fiecare zi, 
din depozitele C.L.F. sînt tri
mise spre unitățile de desfa
cere a legumelor și fructelor 
20 tone din fructul dulce și 
gustos al viilor.

U.R.U.M. Petroșani a în
de curînd montarea u-

colos — în greutate de 70 
tone — piesele mari nu vor 
mai fi trimise pentru prelucra
re la „Uzinele 23 August" din 
București, sau „Progresul" din 
Brăila.

Jigoreasă. Me- 
jurîstul 

și profesorul 
au răspuns 

de mun- 
La sfîrșil, 

mulțumit 
făcîndu-le

Bogata recoltă de struguri 
din acest an se face... simțită



STEAGUL ROȘU
2

țwi

de colo

Foto : Mihai COCÎRLĂReflexe în apă.

MEXICANUL 
rez, în vîrstă 
reprezintă un 
men din punct 
dical. El este
concentreze atenția 
în două direcții, 
poate scrie 
ambele mîini
sau desena două desene 
rite. In plus, poate să 
bească în același timp în 
ba spaniolă și să scrie un
complicat în limba engleză.

O

Antonio Jua- 
de 55 de ani, 
adevărat fenc- 
de vedere me- 

capabil să-și 
simultan 

Astfel, el
concomitent cu 

texte diferite 
dife- 
vor- 
lim- 
texl
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ȘTIINȚA.TEHNICA
Folosirea
bacteriilor
împotriva
gazului grizu

deiul de viată al mai multor flori, 
permitînd astfel exportatorilor să 
planteze pe piața externă aceste 
flori în perioada cînd -cererea este 
mai mare.

Prof. Halevy și .asistentul său Jo
seph Shoub lucrează în prezent la 
una din cele mai frumoase plante, 

crește în Iz.rael, cunoscută sub

arabicum). Este pri- 
indigenă a cărei fiz.iolo- 

studiată în asemenea mă- 
oamenii de știință au a- 
amănunte asupra înflori-

dppentru crearea condițiilor tehnice 
executare a unor astfel de trenuri.

Tronul model cu rachete are lun
gimea de 3,5 m, lățimea de 0,12 m 
și cântărește 56 kg. Drept combus
tibil, el folosește nitroglicerină.

mij-

pentru a-1 
puțuri prin < 
în caire erau

face 
care 

i in- 
aer

Este posibil ca cel mai teribil pe
ricol pentru mineri, gazul grizu, să 
fie definitiv înlăturat printr-un 
loc neașteptat.

Pînă în prezent, 
inofensiv, se forau 
se ejecta gazul și
suflate cantități însemnate de 
proaspăt. Or, această tehnică costi
sitoare nu dă întotdeauna rezulta
tele așteptate. In U.R.S.S. se arc 
în vedere abandonarea acestui sis
tem în favoarea folosirii unor anu
mite bacterii care s-au dovedit foar
te eficace în lupta împotriva ga
zului grizu. In realitate, ele se hră
nesc cu metanul pe care îl descom
pun în bioxid de carbon și apă.

Inginerii de la Institutul de mine 
din Moscova plănuiesc să contami
neze cu aceste microorganisme ae
rul insuflat în puțuri. In Experien
țele de pînă acum s-au obținut re
zultate excelente : un strat gros de 
metan răspîndit pe o suprafață de 
mai 
fost

O 
mal
laborator, ar putea chiar îmbunătăți 
randamentul.

caro 
numele de „Steaua din Bethlehem' 
(Ornithogalum 
ma plantă 
gic a (ost 
sură îneît 
flat multe 
tulii!. Ca urmare, timpul său de în
florire — în a doua jumătate a lu
nii martie — a fost acum schimbat 
la comanda oamenilor de știință.

Expunînd planla unei combinații 
do temperaturi diferite timpul de în
florire este îndreptat spre perioada 
noiembrie — martie, cînd cererile 
de export sînt cele mai mari.

De asemenea, cercetătorii se ocu
pă de reglarea Titmului de dezvol
tare la o altă floare indițțenă — 
„Ixoli.rlon montanum" — floare de 
munte de culoare albastră. Pe lingă 
florile indigene, se maii încearcă re
glarea perioadei de înflorire a al 
lor flori, printre care anemona și 
gladiola. In plus, cercetările tind 
spre scurtarea sau prelungirea dura
tei „zilei" florilor, ca de exemplu 
la crizanteme.

al-

Comandă
de la distanță
a strungului

mult de un kilometru pătrat 
devorat în opt zile.
specie de microorganisme 
eficace cultivată actualmente

Si 
în Tren de rachete

Firma „Charles Churchill" șl fi
liala britanică a firmei „Internatio
nal Business Machines Corporation" 
a realizat un sistem de comandă de 
la o distantă de 120 de mile a unui 
strung și folosind un calculator e- 
leclronic de tip IBM-360/50. Dalele 
se introduc în calculatorul electro
nic prin circuite de comunicații o- 
bișnuite. Calculatorul electronic a- 
sigură transformarea datelor grafice 
în semnale cifrice care apoi sînt 
transpuse pe bandă perforată. Pen
tru transmiterea desenului și trans
punerea sa pe banda perforată este 
nevoie de cel mult 30 de minute.

In sistem sc folosește limbajul lo
gicii de mașină „Otopol" 
de filiala vest-germană 
„International Business 
Corporation".

elaborat 
a firmei 
Machines

La Muzeul de Istorie din Moscova 
se păstrează sabia lui Napoleon Bo
naparte. Aceasta a fost confecțio
nată de un armurier francez și ofe
rită primului consul al Franței, ge
neralul Napoleon Bonaparte, pentru 
campania din Egipt. Sabia poartă o 
inscripție amintește de această
campanie.

inel, iar lama sa
de Damasc, teaca, 
are bogate orna- 
purtînd semnătura 
executat-o.

IN LOCALITATEA engleză 
Chestiuni s-a produs o ne
obișnuită renunțare la permi
sul de conducere a automobi
lului : deși în cei 70 de ani 
de cînd conduce automobilul, 
Sidney Layzell nu a avut nici 
un accident, totuși companiile 
de asigurare nu vor să înche
ie un contract cu el pentru 
simplul motiv că a împlinit 
vîrsta de 90 de ani, ceea ce 
îl va împiedica practic să mai 
conducă mașina.

Flori care înfloresc
la comandă

Cercetători de la Universitatea din
Ierusalim au reușit să modifice

japonez
Un model de tren cu rachete, e- 

xecutat în Japonia, a atins pe un 
traseu de încercare de 300 m viteze 
pînă de 1 000 km/h. In cazul cînd 
această Idee va putea fi pusă în 
practică, vor fi necesari, după pă
rerea specialiștilor, circa cinci ani

@ Copiii pot percepe su
nete cu o frecvență pînă la 
22 000 herți, în timp ce la a- 
dulți limita superioară de per
cepție nu trece de 16 000 herți.

a 
apă a fost mă- 

prima oară în 
apă sunetul se 
1 450 m/sec, a- 
ori mai repede

un cap de leu cu 
biet este din otel 
din piele neagră 
mente din bronz, 
meșterului care a

împrejurări neprevăzute l-au silit 
pe Napoleon să renunțe la arma sa. 
La 30 martie 1814, după ce trupele 
aliate au intrat în Paris, s-a hotărit 
exilarea împăratului detronat în ln-termina

Proverbiala^o^erla literară

@ Viteza de propagare 
sunetului în 
surată pentru 
anul 1827. In 
deplasează, cu 
dică de patru 
decît în aer.

Teoria existențeiAUTORITĂȚILE din landul 
Bavaria (R.F.G.) au abrogat 
recent legea care data din 
1938 potrivit căreia posesorii 
de porumbei erau obligați să 
depună jurămînt că „păsăre
lele lor nu vor fi folosite în 
dauna intereselor supreme ale 
statului sau securității Co
mandamentului suprem al for
țelor armate". In hotărârea 
doptată de către autorități 
spune că în prezent, cînd 
xistă atît de multe sisteme 
legătură perfecționate, nu 
este nevoie să se 
porumbeii în scopuri de 
naj".

produsă de 1', 
într-o fracțiune 
este suficientă 
bec electric

® Energia 
kg de uraniu 
de secundă 
pentru ca lin

wați alimentat de ea 
260 000 de ani.

sula Elba. Napoleon a fost insolit 
pînă acolo de comisari speciali ai 
alialilor, printre care se afla și P. 
Șuvalov, aghiotantul împăratului A- 
lexandru I al Rusiei. Drumul de la 
Fontainebleau pînă la portul mari
tim era destul de primejdios. In a- 
propiere de Avignon pe Napoleon 
îl așteptau o mulțime de regaliști 
care intenționau să se răfuiască cu 
el. Aflînd aceasta, Șuvalov i-a pro
pus fostului său inamic să facă 
schimb de haine cu el. Restul dru
mului, Napoleon l-a făcut într-o ca
leașca străină, 
generalului 
în semn de 
lui Șuvalov 
păstrată de 
apropierea 1 
Praga.

Se știe că în 1926 sabia a fost a- 
dusă la Muzeul Armatei Roșii din 
Moscova de un fost participant la 
războiul civil. Un colaborator a.l a- 
cestui muzeu, citind inscripția de 
pe lamă, a reconstituit istoria aces
tei arme. La 10 noiembrie 1926 ea 
a fost predată Muzeului de istorie 
al statului. Ulterior, s-au mai aflat 
cîteva amănunte.

...Detașamentul din Garda Roșie 
care se oprise în satul Novaia Pra
ga ducea lipsă de arme — săbii, 
spade, pumnale. Cineva ă spus că 
pe fostul domeniu „Zatișia" (liniște) 
al lui Șuvalov, apartinînd acum con
tesei Voronțova — Dașka, ar 
la un j 
au fost 
poleon 
care a 
man il or 
ko ca

îmbrăcat în mantaua 
rus. Ajungînd în port, 

; mulțumire el i-a dăruit 
sabia sa. Aceasta a fost 
urmașii lui Șuvalov, în 

satului ucrainean Novaia

i a- 
se 

,,e-
■ de 
mat 

folosească 
spio-

unui singur continent
Antarctica a fost găsit frag- 

unui os de maxilar prove- 
crocodil din urmă cu 
de ani. Descoperirea 
acele vremuri la Pc- 

o pădure subtropicala,

100 
ardă

de 
să

INTR-UN cartier din 
drid, în fata arenei în 
au loc luptele cu lauri 
flă o 
Alexander Fleming, 
de 
ză 
are 
cu 
primat 
de cel care a descoperit 
nicilina, medicament 
cazul că sînt răniți, 
de infecții.

Ma
ca re 

se a- 
statuie a bacteriolognlui

ridicată 
sindicatul care organîzea- 
coridele. Deși Fleming nu 
nimic comun cu luptele 

tauri, toreadorii și-au ex- 
astfel mulțumirea fată

că Antarctica 
mase terestre, 
făcută de o 

ai Universității 
ca 
a-

In 
montul 
nind de la un 
200 milioane 
faptului că în 
Iul Sud exista
populată cu animale vertebrate, vine 
în sprijinul teoriei 
era legată de alic 
Această descoperire 
echipă de geologi
americane Ohio, este considerată 
una din cele mai importante ale 
cestui deceniu.

Fragmentul de maxilar, avînd 
lungime de 
probabil unui

amfibii situată 
mărime între sala- 

Șopîrla avea, 
lungime de 1,20 m. Pre- 
Africa de Sud, Australia, 
Antarctica confirmă teo- 
continentale, care por- 
susținerea că, în urmă 
de ani, America. Euro- 
Africa erau legate îni- 

amfibiile de tipul 
nu erau în

© Claviolinul, un nou 
strument muzical construit

în
de

o 
circa 8 cm, aparținea 

„Labyrintliodon", o

Depozite de

5) Jose van 
să facă

exis-
Armelc

oane, în 
îi ferește

SA1MAC

3<W)

I

infr.aro-

POȘTA RUBRICII

noi.

rvjB®rsEXas«SR«

su b 
ori-

de 
port 

o apă nelnchi-

vîntul devine tot mai 
l’e localnici nu îi impre- 
noi îl considerăm un a- 
agan. De altfel prin aces-

(7,6,7,)
Prin anagramare : 

mele unui scriitor contemporan 
mân și a unui însemnat roman

S. CETEAN

Kelîo eliptic

întreg mtizeu-arsenal.
: distribuite și sabia lui Na

i-a revenit ostașului Stanko, 
luptat cu ea împotriva duș-

■ Rusiei sovietice. De la Stan- 
a ajuns la Piotr Alexeev, 

președintele Comitetului Revoluțio
nar din Kirovgrad (Republica Ucrai
neană), care a adus-o probabil Ia 
muzeul din Moscova. Așa a ajuns 
acolo sabia lui Napoleon.

PICTORUL belgian
Gooht a hotărit să facă o 
grevă neobișnuită. El a decla
rat că nu va ieși timp de 
două săptămîni din automobi
lul său, în semn de Protest, 

• pentru că autoritățile din n- 
rașiil în care trăiește au hotă- 
rît să construiască o bmră 

■ în fata catedralei — rinul 
din ceie mai vechi monumen
te vizitat de numeroși turiști. 
Pictorul speră ca în timpi:' 
grevei sale, autoritățile să-și 
schimbe hotărîrea.

V. IAȚENCO

1. Oraș in Oltenia
2. In fruntea flotei (pl.).
3. împrăștiat.
4. Nume de fată.
5. Grad militar
6. Liniștire (pl.).
7. Rugăciune lungă.

N. CERCHEZ

dezlegările jocurilor 
apărute în miarwI ni’i 

(8 septembrie 1968)
Triunghi (orizontal și vertical): 1) T; 2) Re-; 3) Ten ; 

4) Rocă ; 5) Culac ; 6) Căsăpi; 7) Rflșinati 8) Tolănită; 9) Re
căpătat; 10) Tenacitate. Radiații (criptorebus) : Raze infr.aro 
șii. Golf de prenume : Gicu, Gilu, Gelu, Nelu, Ncla. Abstrac
ționism (biverb): Capele pătrate. Fenomen... multicolor (mo
noverb): Curcubeu.

NELU OPRIȘ — Lonea: Ambele careuri au unele defi
niții neinspirate și mai multe cuvinte inexistente ca : 
N1ME, ’ CUN, ACA, ASDU, OTI, TRIAL etc. Deci, nepubli
cabile. Problemele de enigmistică minoră au o 
reușită, dar nu vă putem promite decit o apariție 
oarece avem în stoc foarte multe. Lucrările î......

construcție 
tirzie, de

le ncadmise nu le 
restituim. Dar dacă dv aveți nevoie de ele (pentru a le tri
mite la alt ziar 1 — așa cum ne avertizați) treceți pe la 
redacție să le copiali.

I. 1VĂNEȘCU — Lupcni. Triverbul este cunoscut 
forma monoverȚelor PRINȚI ȘI PRINȚESE. Careul, deși 
ginal, deocamdată nu prezintă interes pentru noi.

specie dispărută de 
în ordinea de 
mandră și crocodil, 
probabil, o 
zonța sa în 
Norvegia1 și 
ria derivei 
nește de la 

■cu ..nțilioane 
pa. Asia și
preună. Intrucît 
lui „Labyrintliodon” 
stare să străbată distante lungi în 
apa sărată, nu mai rămîne decît să 
se tragă concluzia că altădată conti
nentele au format un singur tot.

siguranță
într-o mină de sare

In statul Kansas (S.U.A.) se ex
ploatează, începînd din anul 1920, 
un mare zăcămînt subteran de sare. 
De atunci, la 200 m sub" suprafața 
pămîntului s-au săpat în. această 
mină bolti cu o suprafață de bază 
de circa 52 ha și galerii cu o lun
gime de circa 80 km. In aceste în
căperi, în tot cursul 
nește o climă aproape 
I4°C și o umiditate a 
lativ redusă, de 27 la

Aceste condiții de mediu favora
bile pentru depozitarea unor bunuri 
și documente prețioase, sensibile 
sau de neînlocuit, au fost folosite 
de o societate care a închiriat o 
parte a încăperilor subterane. Aici

anului dom- 
constantă de 
aerului, re- 
sută.

au fost organizate compartimente 
ignifuge, care sînt închiriate celor 
interesați. Au fost amenajate birouri, 
camere de serviciu, laboratoare foto, 
Instalații pentru telex și prelucra
rea microfilmelor. Printre numeroa
sele bunuri depozitate aici se găsesc 
tablouri în ulei, microfilme, progra
me de mașini de , calcul, documen
te. Numărul chiriașilor este în pre
zent de 1 200; ei provin din toate 
statele federale, iar 52 sînt firme 
străine, 
chiriași 
filme din 
portante 
„Boeing" 
trate aici.

ei provin din 
iar 52 sînt 

Printre coi mai importanți 
se numără producătorii de 

Hollywood. Colo mai im- 
documonte ale firmei 

sini, de asemenea, păs-

ȘTIAȚI b s a

Iii ;Ș!

industria franceză, permite re
producerea pe cale eieclronica 
a vibrațiilor tuturor instru
mentelor dintr-o orchestră sim
fonică.

Munca 
este 
scări.

flzică cea mai 
urcarea treptelor 
Calculele specia- 

un tăietor de 
numai 

con

® 
grea 
unei
liștilor arată că 
lemne are nevoie de 
30 Ia sulă din energia 
sumată pentru urcarea trepte
lor, un înotător — de 54 la 
sulă, iar un alergător — de 
■18 la sulă.

© Ia muzetll de ceasuri din 
Wuppertal (R.F.G.) se poale 
vedea unul din cele mai vechi 
exponate ale acestuia 
ceas 
metal 
El a
nul 1780.

un 
micuț, într-o carcasă de 

de forma unei cireși, 
fost confecționai în a-

|

>

Continuindu-nc drumul spre nord, 
trecem pe lîngă Primostcn, o insulă 
asemănătoare cu Sveti Ștefan. In 
stînga noastră — un mare port ; nu
meroase blocuri turn par a fi răsă
rit din mare. Este Sibenik, oraș fon
dat în secolul X. Beneficiază 
de o excelentă poziție strategică și 
a cunoscut o rapidă dezvoltare. O- 
rașul adăpostește o splendidă cate
drală, operă a sculptorului Jurăj 
Dalmatinaci. Trecem apoi peste uși 
impresionant viaduct care leagă 
cele două maluri ale unui golf. In
trăm în Zadar, oraș vechi de aproa
pe 3000 de ani, străbătut de nume
roase canale care-i dau un aspect 
Venetian. In centrul pieții munici
pale sc ridică o impozantă „coloană 
romană".

Ne despărțim pentru cîtva timp de 
mare. începe să plouă tot mai tare, 
în Tataie : 
puternic, f 
sioneaz.ă ; 
devărat uri 
le locuri vom face cunoștință cu o 
nouă tablă de avertizare pentru au- 
tomobiliști „Atenție, vînt puternic". 
Mașina 
văn, este violent 
fale puternice de 
în dosul unui zid 
„Gostiona" (han), 
de ndi, la o cotitură a drumului, un 
Fiat-125 sport, az.vîrlit ca o jucărie 
de vînt violent de pe șosea este sus
pendat cu roțile în aer pe niște 
stînci de vreo 2 metri înălțime.

Căutăm un loc de camping, deși

vîntul este încă puternic. Reușim 
cu multă dificultate să întindem un 
cort. Dublăm toate corzile și-l pro
tejăm în jur cu bolovani ca pe Hi
malaia. Toată noaptea sintem bom
bardați de rafale violente de vînt 
Dimineața e soare, senin, însă vîn
tul continuă să bată. Trecem prin 
Karlobag, un pitoresc port turistic. 
Un șir de mașini turtite, unele dis
truse aproape complet așteaptă 
pentru a fi îmbarcate. Tablou mai 
elocvent decît. orice panou de aver
tizare I Totuși, pe șosea, cile un bo
lid gonește nebunește cu 130—14(1 
kilometri pe oră. Unde s-o fi gră- 

' bind oare așa? Trecem pe lingă in-

SB
sule complet aride, cu peisaje ha
lucinante, parca lunare. Mereu ace
leași poduli — viaducte, numeroase 
seipentine strînse.

Deodată, parcă pentru a risipi ori
ce monotonie, o nouă imagine 
vis — goliul Bakar. Un mare 
cu multe vapoare, 
puit de- albastră și frumoasă. In jur 
— plantații de vită de vie care dai: 
celebrul vin „Bakarska Vodița".

Intrăm în Rijeka, vechiul Fiume, 
oraș cu peste 100 000 locuitori. Pu
ternic centru industrial, cu șantiere 
de construcții navale, fabrici de uti
laj petrolier, Rijeka este cel ma 
mare port maritim al Iugoslavie'

s

numeroase
lux pe Mediterană. 
vestigii istorice romane 
și fortificații medievale. 
Frankopain se deschid

nebănuite asupra regiunii.

croazie- 
lntîlniin 

din 
Din 
per

colturile 
lung tre- 
transpuși

„Atenție,
noastră, deși încărcată z.dra- 

scuturată de ra- 
vînt. Ne refugiem 
de piatră, lîngă o 
La 200 de metri

V.cdcrc din Belgrad.

De aici pornesc 
re de 
multe 
sec. I 
portul
spective 
Trecem pe lîngă cea mai mare insu
lă a Adriaticii — Krk 
monumente glagolitice, 
nului 1100.

Am ajuns la ultimul 
care ni-1 fixasem pe 
stațiunea Opatija. Vechea Abazzia i 
ne primește cu un soare zîmbitor 
și cu puzderia sa de vile și hoteluri 
înecate în verdeață. Vegetația este 
intr-adevăr luxuriantă, multi pal
mieri, smochini și foaTle multe flori. 
Este una din stațiunile cele mai lu
xoase. intîln.im multi turiști ameri
canii, ca la Sveti Ștefan. Numeroase 
hoteluri sînt așezate chiar pe plajă.

Și acum, înapoi la Rijcka apoi — 
spre casă! Pentru aceasta va trebui 
însă să străbatem aproape toată 
Iugoslavia, pe autostrada Liubliana 
— Belgrad. Ne luăm rămas bun de 
la Adriatica, facem ultimele foto
grafii. începe vegetația mai abun
dentă, pădurile și cîmpiile înverzite 
ne fac să uităm stincile și grohoti
șurile pe care le-am străbătut sute 
de kilometri.

Ne oprim la Postojan, o peșteră 
renumită, de care auzisem multe 
lucruri minunate. Plătim biletul de 
intrare, de altfel destul de pipe
rat. Luam și cite o pelerină contra 
frigului pătrunzător (plus 8 grade 
atît iarna cit și vara) Alături de

— cu vechi 
din jurul a-

obiectiv
Adriatica 

Vechea
soare

pe

sute de turiști din toate 
lumii ne îmbarcăm intr-un 
milet. Și, deodată, sintem 
brusc în lumea basmelor, a povești
lor din 1001 de nopți. Stalactite 
stalacmite, concretiuni calcare, de 
toate mărimile și formele de la ce
le mai mici și gingașe, unele încă 

.in curs de formare, și pînă la cele 
uriașe cît o coloană de templu, fie 
încînlă ochii. Culorile cele mal va
riate, nuanțele cele mai 
roz la albastru verzui ;
însă galbenul auriu. Pe 
de 15 km trenuletul ne

fino, de la 
predomină 
o distantă 
transporta 

printr-o lume cu frumuseți nebănui
te. Pe rînd trecem prin „Sala 
greseior" unde a avut loc un 
greș mondial de speologie, 
„Sala Concertelor", înaltă de 
50 metri, cu o acustică perfectă, un
de se dau renumite concerte, cu pes
te 10 000 ascultători! O sală are 
pereții afumați și concrețiunllc cal
care sînt în marc parte distruse. 
Este o sala — muzeu unde, In apri
lie 1944, un grup de partizani a dat 
foc unui mare depozit de carburanți 
apartinînd ocupanților germanii. Par
tizanii au intrat pe un tunel necu
noscut de fasciști, 
rătat cu 
apoi să 
timp de 
neatinsă 
fapte a partizanilor.

Con
cern- 
apoi 

peste

care ne este a- 
mîndrie de ghid, reușind 

iasă nevătămați. Sala a ars 
o săplămînă. A fost lăsată 
pentru cinstirea glorioasei

dr. Emil T.EPÂDATU
Petroșani

(Va urma)
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Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România adresat 

cadrelor didactice și elevilor 
cu prilejul deschiderii noului an școlar

(Urmare din pag. 1)

crearea unor 
de muncă și 
constituie o- 

o importantă

nuă a bazei materiale, 
condiții tot mai bune 
viată corpului didactic, 
biective și sarcini de
deosebită, a căror realizare va si
tua România Socialistă printre ță
rile cele mai înaintate din punct de 
vedere al dezvoltării învătămîntu- 
lui și culturii.

Ne exprimăm convingerea că în
vățătorii și profesorii, prin munca 
si hărnicia lor, vor transpune în 
viată aceste măsuri, vor depune în
treaga lor pricepere și energie, vor 
acționa cu și mai multă pasiune 
pentru propășirea școlii românești, 
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Vă revine dumneavoastră, slujitori 
ai școlii, înalta îndatorire patriotică 
de a pregăti temeinic tineretul tă
rii, de ă-1 îndruma să-și însușească 
comorile culturii, științei și tehni
cii, tot ceea ce gîndirca umană a 
făurit mai de preț în decursul vea
curilor, pentru a-și putea valorifica 
pe deplin talentul și capacita- 
lătilc, pentru ca în orice loc de 
muncă să-și poată aduce contribu
ția activă la mersul înainte al so
cietății noastre. Ca făuritori dintot- 
deauna ai valorilor și virtuților u- 
mane, aveți misiunea de onoare de 
a educa elevii în concepția marxist-

tineretului 
de 

fată de trecutul glo- 
al poporului român 
și independentă na- 
progres social, mîn-

Cu viteza melcului

leninistă despre natură și societate, 
de a sădi în conștiința 
școlar dragostea fierbinte fată 
patrie și partid, 
rios de luptă 
pentru libertate 
tională, pentru
dria pentru tot ceea ce se înfăp
tuiește prin efortul comun al oame
nilor munaii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
uniți sub Steagul dc luptă al parti
dului comtinist. Educînd tineretul 
în spirit internationalist, cultivînd 
ideile pe care tara noastră le pro
movează ’în relațiile sale cu alte 
țări, școala are datoria să dezvolte 
la elevi sentimente de prietenie și 
respect fațlă de popoarele țărilor so
cialiste, fală de celelalte popoare 
ale lumii, formîndu-i ca militanti 
neobositi pentru cauza progresului 
și păcii.

Elevi Și eleve, sub îndrumarea 
dascălilor voștri aveți datoria să în- 
vătați cu sîrgtiință, să folosiți din 
plin anii atît de frumoși și rodnici 
ai copilăriei și adolescentei,, anii plă
mădirii personalității, pentru a vă 
îmbogăți neîncetat cunoștințele. Stu- 
diati Ou pasiune, 
treaga! voastră < 
muncă perseverentă 
că sînteți demni de încrederea 
solicitudinea cu care sînteti 
jurați de partid și popor, că 
hotărîți să 
sarcinile de 
vor reveni 
nădejde al 
misiunea patriotică de a face ca Ro
mânia să devină tot mai bogată, 
mai puternică și înfloritoare, să se

didactice

din școli

Craciun Pavel locuiește pe stra- 
A 

nu 
dc- 
toc-

da Funiculartilui din Petroșani, 
primit . omul ,o telegramă caro 
i-a adus vești bune. Un caz de 
ces în familie îl chema urgent
mai ia Supurul de jos în județul 
Satu Mare. Cum ora 
dele de acolo au trimis 
mă.
peraLivc de comunicare 
meni. Telegrama respectivă 
la Petroșani la ora 20. De 
P.T.T.R; 1 Petroșani și pînă 
natar a făcut însă nici mai 
mai puțin de 13 ore. E 
mantă de „operativitate" i 
invidiat chiar și pentru 
Care a fost 
această întîrz.iere ? Cică 
beră femei® care distribuie telegra
mele și nu s-a găsit nimeni să ducă 
telegrama la domiciliul adresantului. 
Să fim serioși și să nu mai invocăm 
asemenea scuze. Se vede de la o 
„poștă" că n-au un suport care să 
le susțină. Oare conducerea 
Iul nu avea 
loc ? De ce

și firesc ru- 
o lelegra- 

E doar unul din mijloacele o- 
între oa- 

a sosit
la Oficiu) 
la. desti- 
mult nici 
o perfor- 

dernnă de 
un melc, 

scuza invocată pentru 
avea zi li-

oficiu-
datoria să pună' om In 

n-a făcut-o?
D. C.

Podul
de la Dărănesti■ia

Este 
piasat I 
răneșF, 
nie ferată îngustă a forestierilor, 
cum, această linie a fost desființată 
iar șinele și trofeul electric demon
tat.

Podul vechi, îngust, extrem de in
comod pentru circulația rutieră a 
rămas însă, producînd griji șoferi
lor. Ca să faci un pod nou — costă 
mull. Situația ar putea fi soluționa
tă prin alte 
umplerea cu 
five pînă la 
du-sc astfel 
de legătură rutieră pe această șosea 
națională în punctul respectiv. E- 
ventual, pentru evacuarea apelor 
pluviale, s-ar putea monta cîteva 
tuburi de beton pe firul actualei văi, 
prin care trecea linia ferată.

Lărgirea podului în acest punct, 
este absolut necesară, în special 
pentru buna desfășurare a circulației 
rutiere pe timp de iarnă l

M. S.

vorba de podul Tutier, am- 
lîngă școala generală din Dă- 

, care traversează fosta li-
A-

mijloace, mai ieftine • 
pămint a văii respec- 
nivelul șoselei, făcîn- 

o cale largă, dreaptă,

Patrupedul
Magazinul alimentar nr. 24 

din orașul Petrila e bine a- 
provizionat. Găsești aici me
zeluri, brînzeturi, pește în u- 
lei, afumat, sărat, tot ce-ti 
dorește inima. Și mai are ma
gazinul respectiv o pisică. Da, 
da, nu-i nici o greșeală. Are 
o pisică mare și frumoasă, 
protejată de personalul maga
zinului și care nu-i de vînza- 
re. Bucurîndu-se 
înalta oblăduire pisica 
drepturi depline 
magazin. Meniul 
pă bunul plac, 
din una cînd din 
are multe bunătăți în magazin. 
Din cînd în cînd, așa de dis
tracție, mai prinde și cite un 
șoricel. Se joacă cu el prin 
magazin apoi 
divertisment 
după ce s-a 
gurmand, își

de această 
e în 

în întregul 
și-l alege du- 
Gustă, cînd 
alta. Că doar

îl degustă ca 
culinar. Apoi, 
ospătat, ci un 

face siesta. Și

WAVOMOPELISM

Selecționata județului nostru 
vicecampioană republicană

TELEVIZIUNE
LUNI 16 SEPTEMBRIE

17.30 Pentru noi, femeile.
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză 

(continuarea ciclului I).
19,00 Pentru tineretul școlar.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Studioul de poezie.

20.10 Trepte spre viitor „Apa 
vie".
20,25 Ce-ați dori să revednfi?
20,45 Tele-universitatea t Isto

ria civilizațiilor: Civili
zația greacă (IV).

21,20 Seară de teatru : „...Eseu" 
de Tudor Mușatescu.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

, dovediți prin in
activitate, printr-n 

și sistematică 
și 

încon- 
sînteli 
cinste 
ce vă

vă îndepliniți cu 
înaltă răspundere

în. viitor. Ca schimb de 
înaintașilor, veți avea

înaltă cu demnitate, liberă șl Inde
pendentă între națiunile lumii, îna- 
intînd victorios pc drumul socialis
mului și comunismului.

Organizațiile de pionieri și U.T.C. 
sînt chemate să se manifeste ca fac
tori activi și dinamici ai educării 
tineretului școlar, să sprijine efor
turile școlii, ale cadrelor
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire al tuturor elevilor.

Organizațiile de partid 
au datoria să pună în centrul acti
vității lor îmbunătățirea continuă a 
procesului i.nstructiv-educativ, a con
ținutului său 
nivelului de 
dezvoltarea 
ale acestora, 
dintre școală 
conducerile școlilor și organizațiile 
do copii și tineret în crearea unui 
climat de exigentă și înaltă respon
sabilitate în fiecare colectiv, să pro
moveze spiritul novator, îhaintât în 
întreaga activitate pe care școala 
o desfășoară.

In pragul acestui nou an școlar. 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia urează tuturor educatoarelor, 
învățătorilor și profesorilor, din gră
dinițe, școli generale, licee, școli 
profesionale și tehnice, noi și însem
nate succese în activitatea de mare 
răspundere pe care o desfășoară, iar 
elevilor spor la învățătură pentru 
a deveni demni cetățeni ai tării 
noastre, activi participanti la gran
dioasa operă 
a patriei.

Pe teme cetățenești

ridicarea 
elevilor, 
practice

ideologic, 
pregătire a 
deprinderilor 
să sprijine conlucrarea 
și familie, să ajute

de edificare socialistă

Cine se aseamănă,
se adună...

Gospodinei Macarei Florica din blo
cul D 2, scara 1, apartamentul 1, de 
pe bulevardul Victoriei din Corocșt: 
— Vulcan nu i-a trebuit mult să 
ajungă eroina blocului. Eroină ne
gativă. A fost de ajuns să se ia la 
harță cu o vecină, apoi cu două, cu 
trei, cu mai multe, pentru a fi în 
centrul atenției. La început oamenii 
'i-au răspuns cu moneda cu care le 
vorbea ea — monedă demodată, vul
gară; apoi au început s-o lase să 
zică ce vrea va și, mai ales, ce știe 
(pentru că știe multe la ceartă). A- 
cum însă nu-i mai lasă ea. Solie (fe 
miner și mamă a doi copii, Macarei 
Florica găsește zilnic sămîntă de 
ceartă și o seamănă repede printre 
vecini, 
dentă: 
de la intrarea pe casa scărilor, 
că un. copil a tipat prea taro, ba-că 
două vecine vorbesc despre 
alte subiecte imaginare.

Am încercat să aflăm ce o 
nă pe Macarei Florica să-și 
cu venin vecinii, fără 
să fe tulbure liniștea 
mineată, să se privească 
locatarii de pe scară. Pe 
n-am găsit-o 
flat ce doream. Vecinii ei, cu 
am stat de vorbă, nc-au 
că nimeni n-o provoacă 
singură caută totdeauna 1 
pură. In lipsa altei ocupații, 
a devenit pentru 
de credință. In zadar i-a atras a- 
tentia responsabilul dc scară, Mo
rarii Vasile, să respecte liniștea oa
menilor, să nu se mai certe cu ei 
pentru tot felul de nimicuri. Ma
carei Florica se crede suverană pe 
scară, în tot blocul. Nu-i pasă de 
nimeni. Mai ales că găsește înțele- 
aere la responsabilul comitetului de 
locatari al blocului, pensionarul 
lancu Apostol, împreună cu care or
ganizează petreceri în bloc.

Și pentru că cine se aseamănă, 
se adună, familia Macarei (soțul său

Subiecte găsește din abun- 
ba că cineva n-a închis ușa 

casa scărilor, ba

ea, plus

determi- 
împroște 

vreun temei, 
în fiecare d:- 

cruciș cu
„eroină"

acasă. Dar tot am a- 
care 

i mărturisit 
niciodată; 

nod în pa- 
cearta 

ea o profesiune 
In zadar i-a atras 

de scară,

deratizator
pentru odihna dc după masă 
are locurile ei preferate. Cînd 
e plinea proaspătă, deci moale 
și călduță, pisica o folosește 
drept... recamier. Se tolănește 
pe pîine ca la ea acasă.

întrebat care este motivul 
privilegiilor de care se bucu
ră pisica, responsabilul răs
punde.

—■ Pisica aceasta e un vi- 
nător de șoareci exceptional.

Un asemena argument 
dezarmează pe loc. 
ingenios lucru să 
gazin un patruped 
Te scutește să mai
lerventia salariatilor 
de deratizare, 
mie de timp 
ratizarea" cu 
nică asta e 
consecință...

Emilian
corespondent

le
Grozav do 
ai în ma- 
deratizalor. 
soliciți in- 

un't'.'.'.ii
deci faci econo- 

șl bani. Că „de- 
pisica 
alt...

nu-i igie- 
motan. In

DOBO.Ș

Intre 2 și 6 septembrie, la Ma
maia, în apropierea debarcaderului 
Neptun de pe lacul Siutghiol, s-a 
desfășurat etapa finală a campiona
tului României la navomodelism. La 
startul întrecerilor s-au prezentat 
80 navomodeliști din 12 județe ale 
tării, cu peste 120 modele.

Probele s-au desfășurat la 17 ca
tegorii de modele, după noul regu
lament international NAVIGA. Vîn- 
lul puternic, care a bătut în perma
nentă, a influențat negativ rezulta
tele concursului, ducînd la reduce
rea performantelor sau chiar la a- 
varierea modelelor.

Reprezentativa județului Hunedoa
ra, compusă din sportivi de la A. S. 
Jiul Petroșani și Casa Pionierilor 
DeVa s-a clasat, în această ediție, 
pe locul al II-lea, după ce timp 
5 ani (1063—1967) deținuse titlul 
campioană republicană. Această 
dere se datorește faptului că în
cest an n-au mai avut în Petroșani 
un Iac pe care să se poată face an
trenamente.

do 
do 
că- 
a-

Echipa de fotbal Preparatorul Pe- 
trila, participantă în campionatul 
județean, a întîmplnat, în sezonul 
competițional trecut, multe greutăți 
financiare. Bani pentru deplasări nu 
existau, pentru remunerarea arbitri
lor, de asemenea. La un 
dat, echipa era pe punctul 
retrage din campionat.

O data cu începerea noii 
fotbalistice, conducerea secției spor
tive a Preparatiei Petrila a găsit 
portița de igșire din situația de ne
invidiat.

In ce constă rezolvarea ?

moment 
de a se

Ială clasamentul individual, pe ca
tegorii de navomodelc :

La categoria teleghidate, Meszaros 
Francisc (Jiul) a cucerit două locuri 
I, un loc II și unul IV, Meszaros E- 
lisabeta un loc IV iar Țăruș Adrian 
și loader Gheorghe din Deva cîtc 
un loc II.

La categoria liidrogllsoare de vi
teză, Pop Ștefan și Ciortan Leontln 
au cucerit locurile I la clasa 2,5 
cmc, respectiv, 5 cmc și 10 cmc.

La categoria autopropulsate — cla
sa „civile" — Kiss Tiberiu a ocupat 
locul al IlI-lea.

La categoria vcliere, Strosz Ludo
vic s-a clasat pe locul VI, Strosz E- 
lena pe locul III, iar Fischer Tiberiu 
(Deva) pe locul X.

In clasamentul general pe echipe: 
I. Oraș București — 845 puncte; 2. 
Județul Hunedoara — 768 punctei 
3. Județul Brașov — 573 puncte.

POȘTA

REPACȚIEI

Aurel SLĂBII

membru 
în mi nat 
echipei

al asociației spor
im abonament la 
Preparatorul (în 

Pină duminica

Fiecărui 
live i s-a 
meciurile 
valoare de 5 lei),
trecută, numărul solicitanților de a- 
bonamente se ridicase la circa 300. 
Și acest număr între timp a cres
cut. Și va mai crește!

Prin acest sistem contribuabil su
porterul echipei va fi nu numai a- 
tras spre stadion, dar va fi și mai 
legat sufletește de echipa pentru ca
ro cotizează.

Ion TEȘCAN

Grigoraș Vasilc, Lupeni. Proble
mele ridicate de dv. în materialul 
„Vizita" (reținut pentru documenta
re) au fost tratate în. mai multe ar
ticole apărute în ziarul nostru.

Rugăm mai scrieți, comunicîndu- 
ne aspecte concrete de la locul dl. 
de muncă.

Anemie Ștefan, Lupeni. 
tele semnalate cu privire 
rea presei au fost aduse 
tinta Oficiului de poștă 
municatii Petroșani, care 
sul său ne comunică „... 
oficiilor P.T.T.R. de a lua 
gen te ca 
bonati în 
liuni".

Privind 
pondent,
pe la secția corespondenți a ziaru
lui.

Deficien-
difuza- 
cunoș- 
teleco- 

răspun-

la 
la 
și 

în
s-a dispus 
măsuri ur- 

presa să fie difuzată la a- 
timpul prevăzut în instruc-

activitatea dv. de cores- 
ruțjăm a trece, ocazional,

Ceteanu Simion, Lupeni. Cerce- 
tînd cele sesizate de dv., s-a consta
tat că tuburile, despre care vorbiți 
în material sînt ale Șantierului de 
lucrări hidrotehnice Lupeni, care ur
mează a le folosi, în cadrul lucră
rilor în curs de executare, la cana
lul de evacuare a apelor în Jiu.

Buda Petru, Lupeni. Considerăm 
că doar organele în drept vă pot 
soluționa conflictul ce 1-âli avut cu 
respectivul controlor.

R. I. Lonea. Conducerea exploată
rii miniere Lonea ne comunică că 
cele două clădiri din strada Liber
tății, ale fostului cămin muncitoresc, 
sînt în curs de reparație după care 
li se va da o altă destinație decît 
aceea de spațiu de locuit.

de loca-

Dom SARARU

plăcerea, 
bețiv și

relații 
cu fa- 
1, sca- 

Fărcășpn
eroul ne- 
locuiește.

65. 
lui, 
care
restaurantelor, 

ca toată lumea de

D

e bărbat de treabă) a legat 
de prietenie și de... scandal 
milia Fărcășan din blocul 
ra II, apartamentul 
Nicu este, la rîndul 
gativ al blocului în 
Client perseverent al 
are „plăcerea
pe scară să știe cînd vine el acasă 
turmentat de alcool. Are metodele 
lui: cîntă, strigă, înjură, se bate. 
In general se bate cu soția; uneori 
își bate mania; din cînd în cînd 
găsește alți parteneri de chelfăneală. 
Așa că el tot se poate... desfășura. 
Amenințat de vecini că va fi dat la 
ziar a răspuns calm : „îmi place. 
Am mai fost popularizat. Mă mai 
cunoaște și pc mine lumea". Dacă-i 
place omului, noi îi facem 
Dacă a fi 
scandalagiu

In orice 
tari de la

popularizat ca
e o plăcere...

caz, comitetele
cele două blocuri —

Dl și D 2 — an datoria de a-i tem
pera pe Macarei Florica și Fărcășan 
Nicu. Iar dacă vor întîmpina greu
tăți, să intervină și Consiliul popu
lar orășenesc Vulcan.

Oameni gălăgioși, certăreți, bețivi 
și scandalagii nu au ce căuta în 
frumoasele apartamente ale blocurilor.

i nai | inie, 
luela modernă a 
turnului puțului 
principal al minei 
Dilja, încă mai are 
nevoie de coîrajnl 
glisant.

NIMIC SPECIFIC ?
lapod sînt amenajate noile 
restaurante și îeamenajale ve
chile. Noul restaurant „Tran
silvania" seamănă în prezent 
(iertată să ne fie comparația) 
ca două picături dc apă — 
din cea cu caro se „ajustea
ză" băuturile alcoolice — cu 
bufetul „Jiul", cu „Hai la 
noi" (din Petroșani) și cu atî- 
tea alte crîșmc din Vale.

Nimic specific, nimic nou, ni
mic personal, inedit! Toale-s 
'. ochi și nouă toate ! Ba, am 
greșit, față dc celelalte loca
luri, „Transilvania" are o...

acustică excelentă : e d’eajuns 
ca la o masă să vorbească nmi 
tare cinci persoane ca-n toata 

hărmălaie
un pa- 
c'oalizat 

vorba.

o
cum 
este

de...

sala să se audă 
de nedescris. Și 
har de băutură 
oricînd cu unul
aveți imaginea unui stadion... 
cînd conduc gazdele I

Nimic exagerat, nimic
Se poale convinge o

Și conducerea TA.P.L.-ului se 
poale convinge! Poate 
ne și informează ce s-a.r 
face pentru ca acest' 
să-și primească altfel mu

ireal I
ir’c’ne.

chiar 
putea 
local 

satirii.

-.

ASPIRAȚII, DORINȚE,
IDEALURI

Din nou ia școală
inconjoară cu 
și pe slujitorii

grijă șl
ei, este

popor, care 
stimă școala 
profund interesat în pregătirea mul
tilaterală și temeinică a copiilor, a 
tinerilor — cetățenii de mîine ai pa
triei noastre socialiste.

Anul școlar 1968—1969 se deschi
de în condițiile în care întregul 
nostru popor este angajat pe dru
mul unui puternic avînt creator în 
munca pentru îndeplinirea sarcinilor

IX-lea Congres 
1968 -1969 
traduce in

este 
via-

rod-

trasate de cel dc-al 
al l’.C.R. Anul școlar 
primul în care se va 
ța noua Lege a învățămîntului.

Noul an școlar va fi un an 
nic. Va fi un an de eforturi înnoi
toare.

La începutul acestui cu adevărat 
nou an școlar, tuturor lucrătorilor 
școlii, tuturor elevilor — mult suc
ces !

clara micuța Margareta C. pășind 
pragul școlii pentru a se înscrie. 
Codrula M. are numai șase ani, 
s-a înscris totuși la școală cu ghi
dul de a învăța, dc a devetîi „nr: 
fesoară". Ascullîndu-le aspirațiile, 
năzuințele îți dai seama că ele sînt 
perfect realizabile datorită asigură
rii bazei materiale a învațămintului, 
a grijii deosebite fala dc tînăra ge
nerație.

Pc porțile liceelor pășesc „cei mai 
mari" elevi. Fiecare și-a făurit un 
ideal în viată. G. I„ din Lonea vrea 
să termine liceul, să se facă tng'- 
ncr electronist, C. V„ din Petroșani 
— să urmeze Institutul dc .'izlcă a- 
tomică, D. V. din Lupeni, 
miner, 
continua 
fiecarc-ti 
luri arc, 
liza.

„Am făcut 
sa aibă toate 
materialul didactic, am dotat labora
toarele cu noi aparate, am reparti
zat catedrele și programele fiecărui

profesor, pentru a se putea pregăti 
din limp — ne spunea tov. 
Gavrilă, director adjunct a! 
lui Petroșani.

Pentru ridicarea nivelului 
mintului, pentru realizarea 
fiilor elevilor — cadrele 
din Valea Jiului nu-și 
eforturile în noul an.

Ramuri

vor

Csosz
Liceu -

învălă- 
aspira- 

didactics 
precupeți

noi
an. Tinerii

din

.’izlcă
D. V. din Lupeni, fia dc 

Institutul de mine, pentru a 
tradiția familiei... întrebați, 
spune cu încredere ce uiea- 
fiind

scurtează cu un 
vlăstari ai socialismului 
patria noastră pășesc cu un 
an mai repede pragul cunoaș
terii.
zilei pentru prima
șase
din

Pe copacul milenar al nea
mului va răsare în dimineața 
aceasta un nou rînd dc ra-

convins că le va rea-

totul pentru ca elevii 
condițiile; am pregătit

Cei ce au văzut lumina 
oară cu 

. vor bea 
lumini.

ani în urma, azi 
izvoarele acestei

muri. Ramuri ce poartă în
crustate în fibre măreția zile
lor în care au apărut.

Radio
l.UNt 16 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri; 5,05 
—6,00 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 
6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 6,00 Buletin db știri; 
7.00 Radiojurnal. Buletin me- 
teo-rutier; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,25 Moment poetic ; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă ■> 9,00 Buletin de știri f 
9,30 Revista literară radio (re
luare); 10,10 Ecran cultural; 
11,45 Sfatul medicului j 12,00 
Uverturi de muzică ușoară șl 
de estradă; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 
14,00 Cîntăreți ai plaiurile* 
noastre; 14,15 Anul școlar 
1968—1969 în premieră; 14,55 
Muzică; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Sonatina a II-a pe teme 
populare de Romeo Alexan- 
drcscu ; 16,45 Poeme simfo
nice de Frantz Liszt; 17,15 
Antena tineretului; 17,45 Muzi
că ușoară ; 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Orizont științific; 
18,20 Cîntece de- dragoste șl 
jocuri populare; 18,40 Pagini 
celebre din opere; 19,00 Ra- 
diogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de ști
ri ; 20,05 Țării inima și ver
sul ; 20,45 Succese ale nțuzi- 
cii ușoare; 21,00 Muzică ; 
21,05 Teatru scurt „Viitprul 
185"; 21,40 Pagini cunoscute 
din muzica de estradă; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Moment
poetic; 23,00 Intîlnire cu jjaz- 
ztil; 24,00 Buletin de șfiri 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Melodii populare; 7,10 
Tot înainte t 7,30 Buletin ; de 
știri ; 7,40 Muzică ; 7,45 dîntă 
fanfara; 8,00 Muzică populara 
de pe plaiuri oltenești ; 8,30
Buletin de știri; 9,00 Calei
doscop muzical; 9,30 Concer
tul nr. 3 în Mi bemol major 
pentru pian și orchestră dc 
Camille Saint-Saens; 10,00
Buletin de știri; 10,30 l-il<’ de 
legendă; 10,55 Jazz i 11,15 Să 
clntăin muzică ușoară; 11,35 
Cîntece și jocuri populare ; 
12,00 Buletin de știri; 12,11 
Varietăți muzicale; 13,00 De 
toate pentru toti ; 13,55 Mu
zică ; 14,00 Radiojurnal; 14,08 
Concert de prînz; 15,00 Ora
șele și muzica ușoarăi 15,30 
Interpreti ai folclorului nos
tru ; 15,45 Muzică ușoară de 
Vasile Veselovski; 16,15 Două 
melodii, doi interpreti; .6,20 
Sfatul medicului ; 16,25 Mu
zică ușoară ; 17,00 Radiojur
nal ; 17,15 Arta clavecinista
de-a lungul secolelor; 18,00 
Formația Sincron; 18,15 Cîn
tece patriotice; 18,30 Amfi
teatru literar i 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Itinerar folclo
ric muzical ; 19,30 Rampa ;
10,45 Simfonia I-a în Si bemol 
major de Robert Schumann;
20.30 Ora specialistului. Știin
ța conducerii întreprinderii; 
20,50 Noutăți de muzică u- 
șoară; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Revista cîntecelo.r; 21,40 
Lucrări de Wilhelm Bercfer; 
22,15 Din discoteca noastră i
22.30 Șoapte de iubire — mu
zică ușoară ; 23,00 Radiojur
nal ; 23,45 Fragmente din
opera „Alexandru Lăpnșrtea- 
nu" dc Alexandru Zirra; 0,10 
Jazz; 0,55—1,00 Bufetin de 
știri.

FILME
LUNI 16 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ! Studiu despre feirfei ; 
Republics : Împușcătura ; PE
TRILA : Obsesia ; LONEA — 
Minerul : Viata în doi; ANI- 
NOASA : Valetul de pică; 
VULCAN: Viva Maria t PA- 
ROȘEN1 : Moartea vine pe 
ploaie; LUPENI — Cultural: 
Prin Kurdistanul sălbatic; 
Muncitoresc: Un hectar de 
cer;, pRlCANI: O lume, ne
bună,’ nebună, nebună.

MICA 
publicitate

PIERDUT diploma dc absol
vire a 8 clase elementare, e- 
Iiberată de Școala generală de 
8 ani nr. 1 Petrila cu nr. 
61 288/745. O declar nulă.
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Delegația guvernamentală 
romană și-a încheiat vizita 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 14 (A- 
gerpres). — Delegația guverna
mentala româna condusă de 
Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și-a încheiat sîmbătă 
vizita oficială făcută în Me
xic. La 12 septembrie delega
ția guvernamentală română a 
avut convorbiri cu delegația 
mexicană condusă de Antonio 
Armendariz, director general al 
Băncii naționale de comerț ex
terior a Mexicului.

Intr-un comunicat comun dat 
publicității la încheierea vizi
tei se subliniază că în urma 
convorbirilor dintre cele două 
delegații, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te, s-a hotărît să se încheie un 
acord interbancar între Banca 
română de comerț exterior și 
Banca națională de comerț ex
terior a Mexicului, acord care 
va fi supus de către ambele 
părți aprobării autorităților 
competente ale celor două țări, 
în vederea emiterii de instruc
țiuni de aplicare, de îndată ce 
va fi aprobat de către autori
tățile respective. Acordul pre
vede stabilirea de mecanisme 
de schimb de informații și asis
tentă tehnică în domeniul pro
movării exporturilor, acordarea 
de facilități pentru dezvoltarea 
relațiilor economice între am
bele țări și stabilirea de noi 
măsuri care să favorizeze o

creștere rapidă a schimburilor 
comerciale între România și 
Mexic.

In domeniul cooperării eco
nomice și tehnice s-a convenit 
ca părțile să recomande auto
rităților competente negocierea 
de acorduri concrete asupra a- 
cestor probleme, în conformi
tate cu discuțiile ce au avut loc 
cu prilejul întrunirilor.

Pentru promovarea importu
rilor și exporturilor și a coope
rării economice și tehnice din
tre cele două țări, ambele părți 
au fost de acord că este utilă 
înființarea unei agenții comer
ciale române permanente la 
Ciudad de Mexico.

In comunicat se subliniază 
utilitatea ca rezultatele convor
birilor ce au avut loc să con
stituie baza de inițiere a trata
tivelor, care să conducă în vi
ilor la încheierea unor noi a- 
corduri.

Comunicatul subliniază că 
vizita delegației guvernamenta
le române în Mexic, convor
birile care au avut loc, precum 
și documentele elaborate cu a- 
cest prilej, constituie un im
portant pas în dezvoltarea re
lațiilor între cele două popoare.

☆
La 13 septembrie, la Ciudad 

de Mexico a fost semnat acor
dul interbancar între Banca ro
mână de comerț exterior și 
Banca națională de comerț ex
terior a Mexicului.

DESCHIDEREA 
TiRGULUI 
INTERNATIONAL
DE LA MO

Vizita delegației 
guvernamentale române 
In R. P. D. Coreeană

BRNO 14. Corespondentul 
Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite: Simbătă s-a deschis 
cea de-a 10-a ediție a Tîr- 
gului internațional de la Brno. 
La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej ă participat o 
delegație guvernamentală ce
hoslovacă condusă de Lubomir 
Strougal, vicepreședinte al 
guvernului, și alte personali
tăți din R.S.C., oaspeți de pes
te hotare, diplomați și repre
zentanți ai firmelor expozan
te. Din țara noastră a luat 
parte Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior.

Anul acesta la Tîrgul de la 
Brno participă 29 de țări, 
dintre care 25 cu expoziții 
proprii. Expoziția țării noas
tre prezintă mașini-unelte, ma
șini de rectificat, mașini pen
tru fabricile textile, pentru in
dustria lemnului și alte pro
duse realizate de industria 
noastră constructoare de ma
șini. Un interes deosebit sus
cită instalația de foraj „F-200" 
(prezentată în stare de func
ționare), fabricată de Uzine
le „1 Mai" din Ploiești. Mai 
pot fi văzute tractoare "U- 
650", mașini de teren „M- 
461", autocamioane de 5 to
ne „Bucegi", microbuze „T.V.- 
71" cu 28 de locuri etc.

La deschiderea tirgului a 
luat cuvintul Vaclav Vales, 
ministrul comerțului exterior 
al R. S. Cehoslovace.

„Oricind gata de apărare", sub această lozincă ostașii forțelor armate ale R. D. Vietnam 
stau de veghe la hotarele țării.

Vietnamul de sud

SAIGON 14 (Agerpres). —
Forțele Frontului Național de 

Eliberare își mențin presiunea 
asupra 
de sînt 
ne de 
marini
te de unități de artilerie, și a- 
viație americane. Vineri, pațri- 
oții au supus unor continue 
bombardamente de hărțuire ta
berele forțelor speciale (așa-nu- 

mitele „berete verzi*) și celelalte

orașului Tay Ninh, un- 
angajate patru batalioa- 
parașutiști și pușcași 
sud-vietnamezi, susținu- să 

îrt
a-

Congresul Uniunii 
Socialiste Arabe

PHENIAN 14 (Agerpres). —
La 13 septembrie, tovarășul 

Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației guver
namentale române care parti
cipă la manifestațiile ocazio
nate de cea de-a XX-a aniver
sare a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a fost 
primit de tovarășul Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a

Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au mai participat: 
Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Ni- 
colae Popa, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Phenian, membri ai delegației 
guvernamentale române, pre
cum și Kim Ge Bong, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Astăzi, alegeri 
parlamentare în Suedia

STOCKHOLM 14 (Agerpres).
Astăzi, duminică, au loc ale

geri pentru desemnarea celor 
233 de deputați ai Camerei In
ferioare a Riksdag-ului (Parla
mentul). Interesul manifestat 
pentru , acest scrutin, la care 
iau parte 5.500.000 de alegători 
este accentuat de unele incer
titudini electorale apărute, mai 
ales, cu prilejul alegerilor mu
nicipale din 1966, cînd social- 
democrații, care se află la pu
tere în această tară de 38 de 
ani, au pierdut 300.000 de vo
turi.

Pînă in prezent, repartiția în 
cea de-a doua Cameră a Par
lamentului suedez avea urmă
toarea configurație : social-de- 
mocrații dețineau 113 locuri, 
comuniștii — 8, conservatorii 
— 33, liberalii — 43, iar Parti
dul de centru — 35 locuri. Un 
mandat aparținea grupului de 
dreapta — Adunarea cetățe
nească. Bazindu-se pe rezulta

tele obținute Ia alegerile co
munale din 1966, partidele bur
gheze speră ca la actualul scru
tin să obțină majoritatea, și în 
acest fel să poată forma, pen
tru prima dată din 1930, un 
guvern fără participarea social- 
democraților. Atenția principa
lă a tuturor partidelor este în
dreptată în aceste alegeri spre 
tineret. Este vorba în special 
de tinerii care au dobîndit 
drept de vot, după consultarea 
din 1964, despre acel tineret 
care se declară favorabil ce
rințelor acute ale maselor mun
citoare, privind o așezare a 
impozitelor pe baze democra
tice, pentru o construcție de 
locuințe care să tină seama de 
veniturile restrînse ale popu
lației, pentru asigurarea locu
rilor de muncă, unei Suedii 
nealiniate, iubitoare de pace, 
pentru colaborate cu toate ță
rile.

Forțele federale nigeriene continuă 
ofensiva către Owerri

LAGOS 14 (Agerpres). — După cucerirea, cu două zile în 
urmă, a localității Oguta, forțele federale își continuă ofen
siva către Owerri — unul din ultimele puncte de rezistență ale 
biafrezilor. Forțele federale se află în prezent la numai 9 km 
de aeroportul improvizat pe șoseaua Uli — Ihiala. Forțele bia- 
freze nu mai dispun în prezent decit de pista de aterizare de la 
Obi Turu, pe care, în ciuda suspendării zborurilor avioanelor 
Crucii Roșii Internaționale, două aparate închiriate de o serie 
de organizații umanitare internaționale continuă să aducă aju
toare destinate victimelor războiului.

încheierea lucrărilor Conferinței 
internaționale pentru problemele 
sociale

NEW .YORK 14 (Agerpres).— 
La New York au 

și*, lucrările primei 
țe internaționale a 
pentru problemele 
sociale, organizată sub auspi
ciile O.N.U. Timp de aproape 
două săptămîni, 51 de miniștri 
și alte oficialități din peste 90 
de țări au dezbătut și au făcut 
recomandări în legătură 
principalele teme care au 
înscrise pe ordinea de 
ferin ței.

Republica Socialistă 
a fost reprezentată la 
ță de o delegație condusă de 
Petre Blajovici, ministrul mun
cii. Șeful delegației române a 
îndeplinit și funcția de vice-

luat sfîr-
Conferin- 

miniștrilor 
protecției

zi a

cu 
fost 

con-

România 
conferin-

președinte în cadrul biroului 
conferinței.

La încheierea lucrărilor con
ferinței a fost adoptat în una
nimitate un document final ca
re cuprinde numeroase reco
mandări privind dezvoltarea 
protecției sociale pe plan na
țional și intensificarea coope
rării internaționale în acest do
meniu. Documentul cheamă Or
ganizația Națiunilor Unite și 
instituțiile acesteia să-și inten
sifice acțiunile în direcția ela
borării și traducerii în viață a 
programelor privitoare la pro
tecția socială și cere secretaru
lui general al O.N.U. să asigu
re prezentarea raportului sesi
unii a 23-a a Adunării Genera
le a O.N.U.

puncte fortificate ale forțelor 
americano-saigoneze. Pierderi- 
Ie suferite de acestea se ci
frează, potrivit agenției Fran
ce Presse, la peste 100 de mi
litari scoși din luptă.

Alte lupte grele continuă 
se desfășoare de două zile 
apropiere de Loc Ninh. In
cest sector și-a pierdut viața, 
după cum s-a anunțat, genera
lul american de divizie Keith 
Ware, după ce elicopterul său 
a fost atins de tirul forțelor pa
triotice. In luptele desfășurate 
în apropiere de Loc Ninh for
țele americano-saigoneze au în
registrat 17 morți și aproxima
tiv 100 răniți.

☆
SAJGON 14 (Agerpres). —
Agenția de presă Eliberarea 

transmite că/ între 8 și 10 sep
tembrie forțele patriotice sud- 
vietnameze au doborît în pro
vincia Kontum, situată în zona 
platourilor înalte, și în apro
pierea localității Dak To 10 
vioane de transport și două 
licoptere aparținînd forțelor 
eriene ale S.U.A. Agenția 
daugă că între 28 august și
septembrie patrioții au dobo- 
rit numai în zona Dak Xienq 
16 aparate de zbor americane, 
printre care un bombardier de 
luptă de tipul F-4.

&
SAIGON 14 (Agerpres). —
Autoritățile militare america

ne de la Saigon au anunțat că 
au fost abandonate definitiv 
planurile în vederea creării „li
niei McNamara" pe o întinde
re de 65 km Ia sud de linia

demilitarizată. Aceste planuri 
prezentate anul trecut de fostul 
ministru al apărării S. U. A., 
Robert McNamara, prevedeau 
construirea unei bariere din 
sîrmă ghimpată, puternic mina
tă, de la golful Tonkin pînă 
la frontiera laoțiană, pentru a 

'se împiedica așa-zisele „infil
trări'’ în Vietnamul de sud. 
Surse militare americane au 
declarat că pentru realizarea 
.planului ar fi fost necesare 
prea multe trupe americane ca
re să asigure operațiile de pa
trulare și au recunoscut că, 
„oricum, pentru Vietcong (for
țele patriotice n.r.) ar fi fost 
relativ simplu să străpungă o 
asemenea linie".

CAIRO 14 (Agerpres). —
Simbătă seara, în aula Uni

versității din Cairo și-a reluat 
lucrările sesiunea Congresului 
Național 'al Uniunii Socialiste 
Arabe (U.S.A.) organul politic 
suprem al Republicii Arabe U- 
nite.

După cum se știe, Congresul 
national și-a deschis lucrările, 
la 23 iulie a.c., cu prilejul ce
lei de-a 16-a aniversări a revo
luției egiptene. La primele șe
dințe cei 1.701 delegați la con
gres au ales în unanimitate pe 
președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, în funcția de pre
ședinte al Uniunii Socialiste A- 
rabe și a prime! «sesiuni a Con
gresului național. A fost ales, 
de asemenea, Comitetul celor 
100, care a fost însărcinat cu 
elaborarea ordinei de zi a se
siunii și să prezinte delegaților 
la congres un raport special a- 
supra problemelor care vor fi 
examinate în cadrul actualei 
sesiuni. După aceea s-a hotă
rît ca lucrările congresului să 
fie întrerupte, pînă ce comite-

tul celor 100 va îndeplini sar
cinile care i-au (ost încredin
țate. Comitetul și-a încheiat ac
tivitatea și a prezentat delegă
rilor la congres tin raport, pre
cum și ordinea de zi a acestuia.

Delegații la congres urmea
ză să aleagă Comitetul Central 
ai Uniunii Socialiste Arabe, ca
re la rîndul sau va desemna 
Comitetul executiv. O dată cu 
alegerea organelor de condu
cere reorganizarea uniunii va 
ti considerată încheiată.

Delegații urmează, de ase
menea, să examineze proiectul 
de constituție al R.A.U., care 
va fi aprobat printr-un refe
rendum popular după înlătura
rea urmărilor evenimentelor 
din iunie 1967. Vor fi dezbătu
te, de asemenea, probleme ale 
transformărilor sociale și eco
nomice în tară.

Președintele Gamal Abdel 
Nasser a deschis lucrările se
siunii printr-un discurs radiote
levizat.

Lucrările congresului vor du
ra o săptămînă.

a- 
e- 
a- 
a-
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Conferința O.U.A. la nivel înalt
ALGER 14 (Agerpres).

Club de Pins, 
Algerului, 
celei de-a 
nivel 
ale Organizației Unității Afri
cane, la care particip ă repre
zentanți a 39 de state membre, 
printre care 17 șefi de state.

La festivitatea de deschide
re, prezidată de Joseph Mo
butu, președintele Republicii 
Democrate Congo, au luat cu- 
vîntul, în afară de o serie de 
personalități africane și secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant.

După discursurile inaugurale 
și cele de salut adresate parti
cipantelor, s-a trecut la alege
rea organelor 
ale reuniunii. In funcția 
președinte al actualei confe
rințe a fost ales șeful statului 
algerian Houari Boumediene, 
iar ca vicepreședinți reprezen
tanții Liberiei, Marocului, Re
publicii Africa 
Ruandei, Somaliei, 
Madagascarului și 
Mali.

Secretarul general 
Diallo Telli, a prezentat uri 
raport-bilanț asupra celor cinci 
ani de activitate a organiza
ției. Participanții Ia conferin
ță urmează să examineze, de 
asemenea, rezoluțiile și reco-

La 
în apropierea 

continuă lucrările 
5-a Conferințe la 

înalt a țărilor membre

mandările adoptate în cadrul 
lucrărilor ț regătitoare 
Consiliului ministerial 
O.U.A., precum și alte proble
me africane care nu au fost 
abordate cu acest prilej : acti
vitatea diferitelor organisme 
ale O.U.A., desemnarea candi
datului african la postul de 
înalt comisar al Națiunilor 
Unite pentru Africa de Sud- 
Vest. In ceea ce privește si-

ale 
al

Cuvîntarea lui

conducătoare
de

Centrală, 
Cambiei, 

statului

ALGER 14 (Agerpres). —
Luînd cuvîntui în prima șe

dință a conferinței la nivel 
înalt a Organizației Unității A- 
fricane (O'U.A.), secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a de
clarat că această organizație 
trebuie să constituie instru
mentul cel mai propice pentru 
a servi cauza păcii în Nige
ria.

Vorbind de distrugerile, foa
metea și pierderile de vieți o- 
menești „provocate de lupta 
fratricidă care însîngerează Ni
geria", U Thant a făcut un apel 
în numele umanității pentru a 
se depune tot efortul în vede
rea ..atenuării efectelor acestui 
conflict tragic" El a afirmat 
apoi că se impune de urgen
ță ca autoritățile responsabile 
din regiunile unde se poartă 
conflictul, să depună efortul 
pentru a găsi o soluție în ve
derea facilitării trimiterii și 
distribuirii ajutoarelor popu
lației sinistrate.

I nația din Nigeria, împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, va pre
zenta un raport asupra efor
turilor întreprinse de Comite
tul consultativ al O.U.A. în 
vederea găsirii unei soluții 
pașnice a acestei probleme.

Vor fi prezentate, de aseme
nea, rapoarte speciale ale unor 
șefi de state asupra diferitelor 
probleme imjortante ale conti
nentului negru.

U Thant
Subliniind că acest conflict 

a creat dificultăți între statele 
africane, fiind în acest fel în 
însuși detrimentul Africii, se
cretarul general și-a exprimat 
părerea că nu se va putea pune 
capăt încercărilor îndurate de 
populația din regiunile sinistra
te decît dacă se iau măsuri 
concrete în vederea ajungerii la 
o încetare a ostilităților și la 
o negociere privind o regle
mentare definitivă a problemei.

In continuare, secretarul qe- 
neral a evocat situația din A- 
frica de sud și problema apart
heidului, care constituie o sur
să de grave consecințe pentru 
viitor. El a subliniat că șanse
le de a evita acest pericol sînt 
ca marile puteri și principalii 
parteneri ai Africii de sud să-și 
exercite influența lor 
guvernului 
a abandona 
conduită.

asupra 
acestei țări pentru 
actuala sa linie de

Guvernul Venezuelei a respins 
acuzațiile ambasadei haitiene

♦ ♦♦
Agenția TASS anunță că în 

Uniunea Sovietică a fost lan
sat un nou satelit — „Cos
mos 240". La bordul satelitu
lui se află instalată aparatură 
științifică destinată cercetări
lor spațiului cosmic. Aparatura 
funcționează normal, iar cen
trul dă coordonare și 
prelucrează informațiile 
mite.

♦ ♦♦
Organizația americană 

defamation league" a acuzat 
vineri pe George Wallace, can
didat „independent" la func
ția de președinte al S.U.A., de 
complicitate cu organizațiile 
teroriste de extremă dreaptă 
„Ku-Klux-Klan", „John Eirch 
Society", „Minutemen" și „Li
berty Lobby". Potrivit afirma
țiilor reprezentanților acestei 
ligi, organizațiile amintite au 
jucat și joacă un rol foarte ac
tiv in campania electorală a 
lui George Wallace. Ei au sub
liniat că in curind vor da pu
blicității un raport destinat a 
face dovada acestei complici
tăți.

Intr-o 
sei la 
Gianni 
va începe în curind turnarea 
unui film în care va fi evoca
tă viața fraților John și Ro
bert Kennedy. El a precizat că 
la realizarea acestui film se 
va bucura de colaborarea lui 
Pierre Salinger, fost purtător 
de cuvint al Casei Albe în 
timpului președintelui John Ken
nedy.

♦ ♦♦
Un avion bimotor cu reac

ție s-a prăbușit vineri în a- 
propierea aeroportului din 
North Hollywood distrugînd do
uă case și provocînd moartea 
a trei persoane, Numeroase al
te persoane au fost rănite.

♦ ♦♦
Șomajul rămîne una din cele 

mai mari probleme care fră- 
fnintă țările membre ale C.E.E., 
se spune intr-un raport elabo
rat de Comisia europeană a 
Pieței comune. Potrivit apre
cierilor, la începutul acestui 
an, în cele șase țări membre 
ale Pieței comune existau 
1.703.000 șomeri.

♦ ♦♦
Potrivit relatărilor transmise 

din Salisbury de agențiile de 
presă, Curtea de Apel de pe 
lingă Tribunalul Suprem al 
Rhodesiei a respins apelul ce
lor 32 de patrioți africani con
damnați de autoritățile rasiste 
la moarte sub acuzația de a fi 
desfășurat o activitate ostilă 
rinduielilor rasiste instaurate în 
această țară de lan Smith.

calcul
pri-

„Anti-

declarație făcută pre- 
Paris, regizorul italian 
Bisiach a anunțat că

Cuba s-a retras
HAVANA 14 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, Cuba a hotărît 
să se’ retragă din Organizația 
internațională a cafelei (O.I.C.), 
ca urmare a poziției discrimi
natorii a O.I.C. față de această 
țară. Comentînd această Rotărî- 
re, ziarul Cuban „Granma" scrie 
că în urma presiunilor exerci-

din O. I. C.
tale de S.U.A., Organizația in
ternațională a cafelei a redus
cota de cafea ce poate fi ex
portată de Cuba de la 200.000 
de saci la 50.000 saci. Ziarul
subliniază că nimeni nu va pu
tea împiedica Cuba să înainte
ze pe calea dezvoltării econo
miei sale.

CURIER « CURIER
♦ ♦♦

Un număr de 40 de militari 
din rindul forțelor navale in
doneziene au fost arestați, fi
ind acuzați că ar fi desfășurat 
activități Îndreptate împotriva 
guvernului — informează agen
ția Reuter, citind declarația u- 
nui reprezentat al marinei in
doneziene. Printre cei arestați 
se află mai mulți ofițeri învi- 
nuiți că ar fi acordat sprijin u- 
nor elemente implicate în tul
burările ce au avut loc recent 
in partea răsăriteană a Javei.

♦ ♦♦
Agenția France Presse trans

mite că in capitala Indoneziei 
s-a anunțat arestarea în ora
șele Solo, Semarang și Mage- 
lang a unui număr de 65 de 
ofițeri de poliție. Ei sint acu
zați de a fi desfășurat „activi
tate procomunistă".

Cei doi sud-africani care au 
supraviețuit operațiilor de tran
splantare a inimii — Philip 
Blaiberg și Petrus Smith — se 
bucură de o sănătate excelen
tă, anunță un buletin medical 
publicat simbătă de spitalul 
Groote Shuur, Petrus Smith, ca
re a primit o nouă inimă acum 
o săptămînă, face progrese re
marcabile, și începind de vi
neri el face plimbări zilnice in 
camera sterilizată în care se a- 
flă.

In ceea ce-l privește pe dr. 
Blaiberg, care a fost operat cu 
267 zile in urmă, fiind decanul 
supraviețuitorilor unei grefe de

inimă, a vizitat simbătă pe fi
ica sa Jill care și-a sărbătorit 
cea de-a 21-a aniversare.

Cartierul negrilor din orașul 
Denver (Colorado) a fost tea
trul unor noi incidente rasiale, 
Conflictul a izbucnit in mo
mentul în care o demonstra
ție a tinerilor de culoare îm
potriva segregației a fost îm
prăștiată de poliție, care a fă
cut uz de grenade cu gaze la
crimogene. Ca urmare a cioc
nirilor ce au avut loc, nume
roase persoane au fost rănite. 
Poliția a operat arestări.

Intr-o informație publicată în 
numărul său de simbătă, zia
rul „Al Ahram" relatează că 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, urmează să aibă o 
întrevedere cu Gunnar Jarring, 
în vederea examinării actualei 
situații din Orientul Apropiat. 
Ziarul citat adaugă că această 
întrevedere va avea loc fie la 
Alger, fie intr-o capitală euro
peană.

Politica rasială a guvernului 
sud-african face obiectul unui 
studiu prezentat vineri de Her
nan Santa Cruz (Chile). Subco
mitetului O.N.U. pentru preve
nirea discriminării și protecția 
minorităților. .Autorul studiului 
recomandă ca O.N.U. să exer
cite în continuare presiuni e- 
conomice și morale asupra - u- 
vernului de la Pretoria, pentru 
a-l determina să renunțe la po
litica sa de apartheid.

CARACAS 14 (Agerpres). — 
Guvernul Venezuelei a res

pins vineri acuzațiile ambasa
dei haitiene potrivit cărora o 
invazie împotriva Republicii 
Haiti s-ar pregăti In momen
tul de fată pe teritoriul vene- 
zuelean.

Ministrul de externe Venezu
elan, Ignacio Iribarren Borges, 
a calificat drept fanteziste pre
tențiile ambasadei haitiene că 
pe teritoriul Venezuelei s-ar a- 
fla în prezent 200 de exilați 
haitieni care ar intenționa să 
organizeze o invazie în Haiti.

La rîndul său, ministrul apără
rii, generalul Ramon Florencio 
Gomez, a afirmat că forțele ar
mate venezuelene nu sprijină 
nici o încercare de invazie îm
potriva Republicii Haiti.

După cum se știe, Haiti a 
fost invadată recent de un mic 
grup de exilați, care însă au 
fost respinși de forțele guver
namentale. Aceștia se pare că 
s-ar fi retras în Insulele Baha
mas, unde pregătesc o nouă 
acțiune împotriva regimului 
președintelui Duvalier.

La Paris a fost inaugurat o- 
ficial cel de-al 5-lea Salon in
ternațional de toamnă al avia
ției. Sint prezentate cu acest 
prilej peste 80 de tipuri de a- 
vioane și elicoptere.
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