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Sîmbătă, 28 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, împreună cu tovară-
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Peste trei luni, ca și acum, 
instalația cu schip a puțului 
principal l.onea 11 va scoale 
din adincuri, la lumina zilei, 
cupa prelungă, plină ochi, cu 
bulgări calzi și sclipitori. Atît 
de obișnuita manevră de ex
tracție va li încărcată atunci 
cu o semnificație aparte: cul- 
butoarele automatizate („așa 
de frumos lucrează, cu frîne 
cu tot !...“) prinsa-n marea 
buclă a „circuitului 400“ vor 
fi locul de confluentă a tutu- 
tor izvoarelor de cărbune ale 
minei.

Despre circuitul de la cota 
400 v-ar putea spune atîtea 
supraveghetorul șef de schimb 
Nicolae Hervin, pe care nu 
exagerăm de loc numindu-l 
„veteran în transport”. A îm
plinit 40 de ani de 
dintre care 22 l-a 
transportului minei 
„Apoi, așa circuit lain, 
mai văzut de cînd sînt. Orta
cii nu-mi spun nimic... dar 
bucuria cum le-ar putea-o as
cunde chipurile,

La început i 
„Ce-ar ti ca în . 
cinte să existe 
In primul tind, 
oameni. Si, apoi, e cu 

' altceva cînd revărsarea 
ailor va avea o deltă unică..." 
Circuitul de la cola 400 tre
buia să capete alte dimensiu- 

■ ni, pe măsura năzuințelor...
Au urmat frămîntările ingi

nerilor (parcă-i văd pe Ion 
Rălănescu și Vasile Pop. suri- 
z.înd, citind aceste 
„Așa-s poeții..."), zile 
de gînduri.
de gînduri... Planșa 
mit, în tuș, conturul.

Și — în fine 
(„să-i .dăm 
ma...“). Și 70 de oameni de la 
toate fronturile minei au răs
puns cu entuziasm și căldură, 
așa cum le stă bine, 
„asalturi" (cile două 
tecul ive din mai — 
nie și iulie) hărnicia 
tea dăruirii lor au

minerit, 
dă ruil 
Lonca. 

n-am

, gesturile?..." 
a fost ideea: 
loc de trei in- 
numai
vom

Da, zile
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La Vulcan își înalță silueta un nou obiectiv — blocul nr. 27, Echipa de zidari condusă de Ban 
Ștefan care lucrează aici își depășește lună de lună sarcinile de plan.

) 
?

una ? 
cîșliga 

totul 
cărbu-

rinduri't 
și nopți 
și nopți 

le-a pri-

— chemarea 
numa'lare acu-

și în trei 
zile con-

1 și 2 in
și vigoa- 
însullețit

aproape 4 kilometri de circuit 
ultrumodern, prilej de adevă
rată mindrie minerească.

...Și peste trei luni (mai 
sînt unele lucruri de pus la 
punct), ca și asum, 
cu schip a puiului 
l.onea 11 va scoate 
curi, la lumina zilei, 
lungă, plină - ochi, 
calai și sclipiloti. 
■> vom privi altiel.

cupa pre- 
cu bulgări 
Dat alunei

Traian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe mareșalul 

lakubovski
Executiv

Prezidiului 
Consiliului 

Socialiste

membru 
al C.C. al 
Permanent, 

de miniștri 
România, a

lakubovski, comandantul
ale 
de
ar-

stat

șui Ion Gbeorghe Maurer, 
al Comitetului 
P.C.R. și al 
președintele 
al Republicii
primit pe mareșalul Uniunii Sovieti
ce, I. I. 
suprem al Forțelor Armate Unite 
statelor participante la Tratatul 
la Varșovia, și pe generalul de 
mată S.. M. Ștemenko, șeful de 
major al Forțelor Armate Unite.

La primire au participat general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate, și general-colonel Ion 
Gbeorghe, prim-adjunct al ministru
lui foitelor armate și șef al Marelui 
Stat Major.

A fost de fată A. V. Basov, 
basadorul Uniunii Sovietice 
curești. ,

In cursul convorbirilor au 
bordate probleme de interes
privind Tratatul de Ia Varșovia.
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CE
ATA SA

zilele
epuizat încă, 

șese să ne convingă 
se apropie. In apartamente, în 
de apartamente cu încălzire 
trală, termometrele încep să 
valori scăzute. Centralele 
sînt pregătite- pentru ca în 
să dea căldură ?

In cadrul preocupărilor sale per
manente pentru buna gospodărire a 
localităților Văii Jiului, pentru re
zolvarea cerințelor de zi cu zi ale 
cetățenilor, Comitetul executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Petroșani a analizat recent stadiul 
pregătirilor pentru iarnă în cadrul 
unităților economice tutelate, care 
prin specificul activității lor au le
gătură cu deservirea populației. In 
urma acestei analize s-au stabilit mă
suri eficiente pentru terminarea la timp 
a pregătirilor 
I.C.O. și în 
linătoare. O 
fost acordată 
gătirii pentru 
termice, care 
buie să fie 
apartamentelor.

încă din vară toate unitățile eco
nomice și instituțiile au fost îndru
mate de comitetul executiv să-și în
tocmească planuri de măsuri pentru 
repararea și întreținerea tuturor 
clădirilor, repararea drumurilor de 
acces, apovizionarea cu combustibil 
și materiale, revizuirea și repararea

Aparține școlii,

sau nu ?

septembrie 
diminețile 
că timpul

i nu sistemelor de încălzire, protejarea 
reu- rețelelor interioare de apă.
rece _ Sladiul acestor pregătiri este des- 

miile
cen-

arate
tormtcrr
curînd

a

pentru iarnă la I.L.L., 
celelalte unități apar- 
deosebită atenție a 

în cadrul analizei; pre- 
iarnă a centralelor 
la 15 octombrie trg- 

gata pentru încălzirea

tul de avansat. La centralele ter
mice s-au executat importante .lu
crări de revizii și reparații. Drept 
rezultat, ia fi'ecare centrală cazanele 
sînt gata de punere în funcțiune.

Dar în cadrul centralelor termice 
există încă o serie de probleme ca
re trebuie rezolvate în scopul asi
gurării bunei lor funcționări. Astfel, 
la centralele termice nr. 1, 2 și 6 
din cartierul Aeroport al orașului 
Petroșani, instalațiile electrice de 
lumină și forță sînt incomplete; iar 
la centrala nr. 4 din același cartier 
instalația electrică e defectă. O par
te din centralele termice 
prevăzute cu electropaiane 
manevrării în interior a 
grele precum 
pentru cornbus 
acestor instalai 
investit bani, 
funcționare, 
termice din Petroșani 
localițăți ale 
de executat lucrări 
vopsitorii, 
de cazane.
6 din Petroșani, 
este' defectă; 
provenită din ploi se infiltrează prin 
tavan datorită deteriorării izolației 
hidro. Se văd încă geamuri lipsă sau 
sparte, conducte cu izolația deterio
rată și alte defecțiuni care trebuie 
remediate în cel mai scurt timp. A- 
semenea deficiențe există și 
tratele termice din orașele 
Vulcan, Petrila.
.Față de ace,astă situație, 

tul executiv al Consiliului

au ' fost 
necesare 
pieselor 

mecanice
interior 

și cu lopeți 
.tibil. Dar majoritatea 
ții, pentru care 
nu sînt în stare

La numeroase
ȘÎ 

Văii Jiului 
de 

de amenajare
La centrala termică 

ușa de la

s-au 
de 

centrale 
din alte 
mai sînt 

zugrăveli, 
a sălilor 

nr. 
intrare 

la centrala nr. 5 apa

la cen- 
Lupeni.

Comite- 
popular

provizoriu a hotărî! săptămînal 
să fie controlat sti executării
lucrărilor stabilite la centralele ter
mice, .astfel ca pregătirile pentru 
iarnă să fie terminate, la timp.

Pînă la 15 octombrie mai trebuie 
rezolvate1 d 11 serie''de probleme că
rora conducerea I.L.L. e necesar să 
le acorde o atenție deosebită. Se 
impune ca pînă. la această dată să 
se termina revizuirea radiatoarelor 
și a rețelelor termice, precum și 
electuarea probelor de funcționare. 
Cu țoală răspunderea trebuie ac
ționat pentru verificarea și comple
tarea efectivelor de fochiști și a- 
jutori-fochiști, trecindu-se la instrui
rea acestora, spre a puica asigura 
exploatarea economicoasă și 
ciontă a centralelor termice, 
întreținere a instalațiilor. Pînă 
octombrie I.L.L. să formeze 
rle întreținere pe sectoare

'caz de defecțiuni la 
mice, sanitare sau ascensoare să 
intervină operativ pentru repunerea 
lor în funcțiune.

Deși data punerii 
încălzirii 
curile de 
tea 
I.L.L. 
sa 
zionare 
tampon 
puțin 
trale 
mâți 
xelor 
ceasta constituie o condiție de oază 
pentru buna funcționare a cențrale- 

, lor termice, pe care fiecare locatar 
e dator să o îndeplinească la timp.

In drumul său către flămîndele 
guri de Ioc, cărbunele extras din 
adîncurile minelor Lupeni și Uri- 
cani, poposește la preparata Lu
peni unde, înnobilat, primește noi va
lori, o nouă prețuire. Strădaniile 
preparatorilor converg către conti
nua îmbunătățire a procesului teh
nologic, pentru obținerea unor re
zultate tot mai bune. Ca urmare, pe 
8 luni, producția globală a lost rea
lizată în proporție 'de 104,7 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 
2,3 la sută,-iar la-prețul • de-cost au- 
lost înregistrate economii în valoare 
de 389'000 ' lei. ’ La 'obținerea ’ acestor 
rezultate, o contribuție efectivă au 
avut-o ■ măsurile stabilite ‘și . aplicate 
prin acțiunea1' de organizare științi
fică a producției și, a muncii, z^stfel, 
prin i raționalizarea amplasării utila
jelor de descărcare și transport ale 
secției zețaj'. au fost reduse1 chel
tuielile de reparații, obțințpdu-se '.în; 
primul 
loare de'39 474 lei. Pentru semestrul 
II, sînt prevăzute, 
40 000 
clului 
de la 
cările 
cu 50 
dus la
Irul I 
lei pentru semestrul II. Au 
economisiți 22 800 lei prin 
rea parțială a baritei 
sat. Modificările complexe 
la separație contribuit

semestru economii în va-

de asemenea, 
lei economii. Prelungirea ci-, 
de funcționare a cablurilor 

funicularul 4—5 prin modifi- 
efectuate în scopul reducerii 
la sută a matisărilor, a con- 
48 G00 lei economii în semes-, 
și preliminarea a încă 50 000 

mai fost 
înlpcui- 

șîst cla- 
efectuate 
la creș-

cu

terea capacității de concasare a cir
cuitului Lupeni cu peste 4 tone/oră. 
Cercetările și încercările efectuate 
în faza industrială, pentru stabili 
rea de noi retete de floculanti în 
scopul reducerii timpului de filtra
re, s-au soldat, de asemenea, cu re
zultate bune. Astfel, prin folosirea 
sulfatului de aluminiu ca floculant, 
timpul de filtrare s-a redus de la 
2—2,45 ore, la 1,20 ore. îmbunătă
țirile aduse prin concasarea la 40 
mm a alimentării în mediu dens, a

• -contribuit la creșterea debitului sor
tului special cu circa 8—10 la sută, 
cr6îndu-se astfel posibilitatea redu
cerii conținutului de cenușă. în . căr
bunele special.

In același' timp au fost .adoptate 
și alte măsuri menite .să contribuie 
la ■■ reducerea consumului specific de 
materiale, la valorificarea superioa
ră, a producției și' îmbunătățirea ca
lității etc. De asemenea, sint în stu
diu măsurile privind îmbunătățirea 

■ selectivității la spălarea cărbunelui 
special și perfecționarea evidenței 
tehnico-operative.

Prin măsurile aplicate, sau în curs 
de aplicare, se preconizează ca în 
anul 1968 să se obțină pe 
îmbunătățirilor aduse 
tehnologic economii în 
peste 220 000 lei. Aceste 
la concluzia că atunci i 
preocupare, rezultatele 
să se arate.'

Cel mai mare
număr de oaspeți
pe litoralul nostru

efi- 
buna 
la 20 
chipe

care în 
instalațiile ter- 
ascensoare

în funcțiune 
centrale se apropie,’ s 

combustibil la majorita- 
‘cenlralelor sînt insuficiente,
împreună cu C.C.V.J. trebuie 

revizuiască graficele de aprovt- 
■ spre a se asigura stocurile 
i necesare funcționării pe cel 
o săptămînă a fiecărei ~en- 

termice. Toți factorii sînt che- 
să impulsioneze încasarea ta- 
pentru, încălzire, deoarece a-

seama 
procesului 

valoare de 
i (apte duc 
cînd există 
nu întirzie

I
I I . i ‘ ' I f

■ Ultimele zile ale .lunii . septembrie 
marchează încheierea unui^bogat jse- 
zo'n turistic de vară pe Jitoral. D.upă 
cum a declarat Io.n Popa, vlcețîFe-

' ședințe al Consiliului popular , al. 
nicipiului Constanța, corespondentului 
județean „.Ăgerptes”, N. Simion, i în 
vara aceasta . în . comparație cu anii 
Irecuți în stațiunile de pe, litoral 
s-a înregistrat cel mai mar.e număr 
de oaspeți : peste 400 000, dintre ca
re mai mult de jumătate turiști 
slrăini. Acesta esle și un rezultat 
al măsurilor luate pentru dezvolta
rea capacităților de găzduire și 
gurarea unor condiții optime 
confort, recreere și deservire.

Stațiunile de pe litoral rămîn
continuare cu porțile deschise pentru 
cei ce vin la tratamente sau la o- 
dihnă. In acest scop au fost asigu
rate condiții corespunzătoare și pen
tru perioada rece.

asi-
de

în

(Agerpres)SELEJAN
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Bolinderul, condus de un mecanic destoinic (Ursache Ghcorghe) surprins în acțiune la depozi
tul forestier din Petroșani. j

Ca orice instituție de invii- 
țămint, Școala generală nr. 4 
din Petroșani are o curte. O 
curte, la prima vedere Ioane 
încăpătoare. Spre totaia deo
sebire însă de ale altor școli, 
curtea aceasta aparține și nu... 
aparține instituției

Aparține, pentru 
coastă curte el. &i

școlare.
că în a- 
își petrec

coexistă frățește tot 
cotețe de porci!

Nu aparține, pentru 
exista, atît in partea
strada principală cit și-n spa
te, gard care să împrejmuias- 
că o instituție ce sc 
de...

Nu aparține, pentru 
ce autovehicul sau

^urnafi

KBS3 EEH tSSa E32ES E3B

atîtea...

dinspre

că ori-
căruță

176 de familii 
în case noi

Școală nouă în Unirea
Iti

recreațiile. Aparține, pentru că 
în această curte elevii își 
desfășoară orele de educație 
fizică, pe terenul lor de sport. 
Tot în această curte au io. .și 
activitățile cult ura l-educative 
și sportiv-recreative ale pio
nierilor școlii. In plus, maga
zia de lemne a școlii se aflu 
tot în această curte...

Insă I
Această. curte nu aparține 

integral școlii.
Nit aparține, pentru că in 

partea din spate a curții, 
lL.L.-ul menține cil încăpățî- 
nare trei barăci...

Nu aparține, pentru că lin
gă fiecare din aceste barăci

cîmp peste te-

pentru că orice 
stradă intră și 

orele do pe tere-

trece ca prin 
ritoriul școlii.

Nu aparține, 
pieton de pe 
deranjează 
nul sportiv.

Nu aparține, pentru că ma
gazia. Fiind neincăpătoare, 
lemnele mai stau și pe la ușă, 
impuținîndu-se vădit...

...Cîndva s-a mai scris des- 
anacronisinul acestei 

Nimeni insă nu 
Punem din nou
curtea aparține sau 
Dacă aparține, să

i

pre 
tu alii, 
nimic ! 
barea : 
școlii ? 
părtinii

si- 
zice 

între- 
mi 
a-

V. T.

I 
f 
I

Noul complex 
din Vulcan se

Noul complex comercial din 
orașul Vulcan se, conturează 
lot mai mult. Recent, harnicii 
constructori au; atacat funda
țiile corpurilor C, D și E. Do 
menționat faptul ca in corpul 
C se va amenaja un mare100 de tineri în

Ieri dimineață, un grup de 
100 tineri făcînd parte din ac
tivul Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C. au plecat 
intr-o
Cluj.

In
dura

au
interesantă excursie la

cele două zile, cit va 
excursia, tinerii vor vi

comercial 
conturează
magazin alimentar cu autoser
vire. Corpul D va include un 
magazin de produse industria
le, iar . corpul E uns 
unități ale cooperației 
șugărești.

isp rezece 
i meșie-excursie la Cluj

zita |obiective de - interes tu
ristici ale orașului de pe So
meș printre care Grădina bo
tanică, Catedrala Sfîntul Mi
hail, Muzeul de etnografie al 
Transilvaniei, Muzeul de artă 
și vor asista la întreceri spor
tive.

Alte 176 familii de mineri
ltipeneni vor primi repartiția 
in apartamentele luminoase,
încăpătoare și ospitaliere ale 
blocului care se va numi, sim
plu : G1 — ne scrie din Lu- 
peni, Velican Vasiie tehnician 
constructor. Se I 
lens ia finisarea 
la sistematizarea 
astfel ca ziua de 
să consemneze 
șantierului 4 construcții Lu- 
peni încă o realizare merito
rie.

lucrează in- 
exterioară și 
pe verticală, 

■ 1 octombrie 
in agenda

Cercuri de balet 
și foto la clubul 
din Petrila

Ipcepînd cu data de 1 oc
tombrie, la clubul sindicalelor 
din Petrila vor 
noi cercuri: 
pentru tinerii 
cerc de balet 
care doresc să
tainele grațioaselor 
coregralice.

Se primesc încă înscrieri 
pentru aceste două cercuri.

funcționa două 
un cerc loto 
amatori și un 
■ pentru copiii 
se inițieze în 

mișcări

In comuna Unirea de lingă 
orașul Hațeg a fost terminată 
construcția unei școli noi. La 
urgentarea lucrărilor au con
tribuit mult deputății comu
nali loan Damian și Filon Pir- 
vu ; ei au mobilizat cetățenii 
din circumscripțiile lor elec
torale la efectuarea lucrărilor 
In acest fel, școala a p itii 
să-și deschidă porțile o dată

an școlar, 
cărei con- 

terminate 
localitatea Ciula

se montează 
astfel că în 
putea păși

r1

cu începerea noului 
O altă școală a 

structie se află pe 
se află în
Mare. In prezent 
ușile și ferestrele 
curînd elevii vor 

gul noii școli.

Ni cu SBUCHEA
Hațeg

I
I
I 
I

Se toarna fundația la clădirea care va adăposti creșa și 
grădinița din cartierul Livezeni — Petroșani.

I 
I
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LA UN BAL, IN TIMPUL DAN
SULUI :

— Domnișoară, de cînd v-am cu- 
mai

sil; Profesorul: Conjugă, te 
rog, viitorul verbului a 

căsca ?
Elevul: Eu dorm, tu dormi, 

el doarme...

rău
cu 20 de... kl-

DUMINICĂ 29' SEPTEMBRIE 1968

NOTE DE DRUM

ta sistem 2500 kilometri pe
de transmi Oo șoselele Iugoslaviei (V)

șl în

CÎTEVA
f

barză

Nu există

îmi

)

★

*

este 
sau 

pe

fac
pe

Emil LEPĂDATU 
medic, Petroșani

docu-
foto-

I
i

Los Angeles la 
ajunge pe cale o- 
circa două zile Ia 

costul este relativ

i

state
ex-

Și 1 
cu 

la
la

fost găzdulti 
de pe stradă, 

au manl-

urmează 
de fo- 
fiecare

oraș
malul Dună-!

lu- 
in- 
A

transmite o fotocopie nu este 
o

La 
in-

fotocopiî la aero- 
bănci și hoteluri, 

de autobuze
pubdice.

preistorică, o 
de 25—30 cm, 

sanghinis. 
fără ochi,

filtru fierbinte la 
din nou în 
la lumină, 
neuitat în

dintr-o re- 
niică vietate, 

numită Pro- 
Are pielea complet
respiră prin bronhii 
naște pui vii sau 
funcție de tempera-

fasciști. 
nume- 

de la 
comemora-

mărețe mauso- 
trenuțului, con- 
peșteră pe jos. 

opere de artă

Și
și 

fi traDS- 
distanțe. 

acest

noscut nu mai am liniște. Nu 
dorm, nu mai mănînc.

— Bine, dar m-ați cunoscut 
acum două minute.

E mare tragedie să te naști 
și să ajungi seîndură de coșciug.

pe autostrada Liubliana — 
— Belgrad. Șoseaua 
are nici o intersecție 
ieșirile se fac numai 
cu sens

troduce în

din cele 50 de
vor fi date în 
mai multe sute de a- 
stații. Compania „Te-

UNEI FEMEI: „Ce 
că nu v-am cunoscut 
lograme mai înainte".

O deosebită senzație a stir 
nit planul unei societăți ame 
ricane, care, începînd din lu 
na septembrie, intenționează 
să instaleze în S.U.A. un 
tem ultramodern de 
tocopiere. Pentru prima 
Tă în istoria poștelor 
fi posibilă transmiterea 
cîterva minute a scrisorilor 
genftc la distanțe de mii 
kilometri. După cum cabinele 
telefonice pentru convorbiri 
la distante acoperă tot terito
riul țării, tot astfel 
să fie montate instalații 
tocopiere, practic la 
colt de sltradă.

In 38 
federale 
ploatare 
semenea 
letrans Network Internațional" 
din Los Arageles și-a instalat 
aparatele de emisie și recep
ție pentru 
porturi, în 
ila stațiile 
bibliotecile

Nu numai scrisori 
mente importante cl 
grafii și desene pot 
mise astfel pe mari 
Aparatul, ales pentru 
sistem, poate, de exemplu, să 
transmită în șase minute o 
coală de scrisoare normală cu 
circa 25... 30 rînduri bătute 
Ia mașină. In raport cu econo
mia de timp (o scrisoare ex
pres de la 
New York 
bișnuită în 
destinație) 
redus; el s-ar ridica la 3 do
lari. Taxa poștală pentru a- 
ceeași scrisoare cu avionul 
este de 40 cenți.

Autoritățile poștale din 
mea întreagă urmăresc cu 
tores această experiență.

La cîțiva kilometri de peștera 
Postojna, pe o vale sălbatică și 
inaccesibilă, în creierul munților, 
se găsește un spital al partizanilor, 
astăzi muzeu. Poporul iugoslav cin
stește mărețele fapte de arme și 
memoria partizanilor căzuți în lupta 
eroică contra ocupanților 
In întreaga țară am întîlnit 
roase monumente începînd' 
simple cruci de piatră 
tive și terminînd cu 
leuri. După oprirea 
tinuăm drumul prin 
Admirăm minunatele
ale naturii. Ni se atrage atenția a- 
supra diverselor figuri de animale 
sau oameni, grupuri statuare, o imi
tație fidelă a turnului din Pisa, ade
vărate opere de artă naturale, re
zultate din lupta dintre apă 
car. Vizita noastră a coincis 
piversarea a 150 de ani de 
mele amenajări ale peșterii;
oficiu poștal, în inima peșterii, ni 
se aplică o stampilă jubiliară, pe 
un pliant.

Intr-un mic bazin artificial admi
răm cîteva exemplare 
licvă 
lungă 
tens 
albă,
și prin plămîni, 
face ouă — în 
tura mediului ambiant.

Ascultăm un mic concert impro
vizat de unul din ghizi care prin 
lovirea cu palma a diverselor con- 
crețiuni calcare obține tonalități și 
sunete de un mare efect. Admirăm 
sala spaghetelor, cu tavanul plin de 
stalactite albe, asemănătoare unor 
macaroane. Circuitul pe jos se ter
mină în sala unde ne lăsase trenu- 

o
trenuleț, 

Am trăit 
această 

una din

Unul din piscurile calcaroase ale Tăii.

Voi vorbi în schimb de

Cronică rimată
PROFESORUL: Cum se poate, Gi

gei, ai scris în teză despre lapte 
numai zece rînduri, pe cînd alți co
pii au scris trei pagini.

GIGEL: Eu am scris despre lap
tele condensat.

★
DESPRE CONFUZIA LUCRURILOR
— Nicușor, privește, o 

zboară...
— Nu-1 adevărat!

ze.

vagoanele. Apoi se adresează 
politicos unui funcționar:

— Vă rog, în ce an a 
întemeiată Moscova?

unic, 
autostopiști ne 
i-am întîlnit și 
sau în doi, îmbră-

sau foarte „hyppy", 
țara de origine 
care merg, el 

integrantă a 
autostradă. Ti/ 
niște apariții 
uneori șochea-

mai greu decît a arunca 
scrisoare în cutia poștală, 
prima stație de copiere se 

aparat obiectul
poștal plătindu-se taxa respec
tivă. Stația de recepție anun
ță destinatarul prin telefon 
despre sosirea scrisorii. Din 
punct de vedere pur tehnic, 
această inovație nu necesită 
o modificare dc proporții 
mari. Pentru transmisie poate 
fi folosită rețeaua telefonică 
obișnuită.

i
J

Prefer cabanele cu miros de brad, 
brazii cu miros de cabană.

Un adevărat miracol!
Totul a început într-un mod ba

nal : dl. Williams în vîrstă de 57 ani, 
biolog din Juneau (Alaska), sosind 
la San Francisco pentru afaceri, s-a 
dus între timp să vadă un film. La 
ieșire, este atacat de doi tineri care 
îi fură 
simțire, 
la, dl. 
un taxi
său unde 
durere în

A doua 
sultat pe 
chirurg 
Francisco. Conștiincios, acesta i-a 
făcut o radiografie și, la citirea ei, 

pe filmul radio- 
vedea cinci lovi- 
gloanțc... 
fapt este că,

să înghită,, 
bine.
prin partea 

înfipt în

portofelul și îl lasă în ne- 
Cind își recapătă cunoștin- 

Williams reușește să cheme 
să se înapoieze la hotelul 

se culcă, simțind 
cap.
zi, din precauție, 

dr. Dudley F.
foarte cunoscut

Conștiincios,

și
o maro

limbii care îl împiedică 
Williams se simte loarte

Glontele nr. 5, intrat 
de sus a craniului, s-a
lobul temporal ferind astfel glanda 
pituitară. Glontele nr. 2, care a pă
truns sub ochiul sting, s-a oprit în
tre vena jugulară și carotidă ; dacă 
ar fi pătruns un centimetru la stin
gă sau la dreapta, ar fi determinat 
moartea prin hemoragie. Glontele 
nr. 4, care aproape că a atins col
țul ochiului drept, s-a înfipt, din fe
ricire, în osul maxilarului. Aceeași 
soartă a avut-o cel de-al 3-lea 
te care, trecînd sub nări, s-a 
din cursa sa din cauza osului

a
baza cre- 
pituitare. 
urechile

tin. In fine, glontele nr. 1 
' prin gură, dar s-a

ierului, în spatele 
Omul a scăpat 

acului cu toate că 
tea fi mortal.

glon- 
oprit 
pala- 

trecut

numeroase monumente culturale șl 
istorice, mai ales în stil baroc. Stră
zile sînt largi, cu numeroase spații 
verzi. Un milițian, căruia îi cerem 
unele indicații, ne îndrumă deose
bit de amabil, făcîndu-ne cadou pla
nul orașului.

Intrăm 
Zagreb 
lată, nu 
barieră, 
dreapta,

Tot mai multi 
semn. De altfel 
litoral. Singuri 
câți civilizat
cu o tăbliță indicînd 
sau localitatea spre 
vor deveni o parte 
peisajului pe această 
nerii „hyppy" sînt 
foarte pitorești care
ză și pe cei obișnuiți cu excentri- 
■citățile turiștilor străini. Un aseme-- 
nea tînăr, desculț, cu plete lungi 
pe umăr și breton, mă întreabă în/ 
cotro este drumul spre Austria I

Scurt popas la Zagreb, oraș mare, 
luminos, capitala Croației, dezvol-j 
tat pe malurile Savei. Adăpostești 
numeroase monumente culturale și 
istorice. Unele piese sînt unice cum 
ar fi o mumie cu cel mai lung text 
etrusc din lume, cea mai bogată co-1 
lecție de manuscrise glagolitice etcJ 
Continuăm drumul pe autostradă; 
Din loc în loc, indicatoare pentru 
limitarea vitezei la 100 km pe oră. 
Pe marginea șoselei — caroserii ve
chi, deformate, înnegrite de fum : 
sînt lăsate acolo drept avertizoare)

Trecem prin Novi Sad, un 
așezare pitorească, pe 
rii.

Oamenii la caro am 
ca și Simplii trecători
aflînd că sîntem români, 
festat o amabilitate deosebită, pre
tutindeni am fost înconjurați 
multă simpatie.

După o binemeritată 
Belgrad — ■ 
de călătorie, 
întîmpină cu 
venit!".

Sîntem din

Prea sonore, țipătoare, 
Cu stridențe-n zi sau noapte 
Izbucnind neașteptate, 
De-ți pun nervii la-ncercare.
De exemplu : Claxonatul! 
Știu ! Nu e interzis !
Insă... cui n-a smuls oftatul 
Cînd răsună — blestematul - 
De tresar și pruncii-n vis ? 
Dar „cîntările" pe care, 
Cînd orașu-i adormit, 
Le răcnesc cu înfocare 
Bețivanii-n gura mare 
Cu glas fals și răgușit ? 
Și-apoi alta, de doriți: 
In ale odihnei ceasuri, 
Zilnic, oare n-auziți 
Voci stridente, voci...

nou în tară, acasă!

reușește

întrebă

I

Florin

f 
k

»

♦
r

t

» 
»
♦
»

ăsta nu se 
întemeierii

odihnă
spre casă. După 3 

, grănicerul român 
tradiționalul „Bine

o gustare. înainte 
se uită însă bine 
vagonului ca să-l 

ușor la înapoiere.

Un cetățean coboară în 
gara Kiev și se duce la 
să ia 
pleca

bufet 
de a
Ia numărul 
regăsească

— 1147. Excelent — își spu
ne el — numărul 
uită. Este anul

fost

Belgrad. Vedere parțială a îorlareței Kalcmcgdan. Adăpostește un 
original muzeu militar in aer liber, cu exponate ilustrînd evoluția teh
nicii militare.

La un spital, toți bolna- 
’ vii primeau seara un 

somnifer. Sora medicală se a- 
propie de patul bolnavului A, 
îl scutură, îl strigă. Degeaba 
însă, bolnavul doarme dus. In 
cele din urmă 
trezească.

— Ce este ■ 
cientul speriat.

lețul. Cite un 
tonetă și apoi 
care ne scoate 
impresii de
splendidă peșteră, de altfel 
cele mai mari și mai frumoase din 
lume, vizitată anual de peste 200 000 
turiști din toate colțurile lumii.

Continuînd drumul prin niște pă
duri de brazi, în curînd intrăm în 
Liubliana, cunoscut centru indus
trial și cultural al Sloveniei. Ora
șul vechi este înconjurat de clădiri 
cu arhitectură modernă. Adăpostește

Moscovei. — Nu-i nimic, nu vă spe- 4

Cîteva minute mai tîrziu, riați — îi răspunde sora. Tro- i
cetățeanul se întoarce șl în buie numai să luați somniîe- i
cepe să examineze neliniștit rul. 4
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Ce răcnesc fără popasuri : 
„Sticle și borcane goale"!?! 
...Barem „strigătura" asta, 
Și-a găsit la noi, în Vale, 
Sensuri, clar, „comerciale"... 
Și-n aceasta stă năpasta! 
Deci, concluzia „sonoră" 
Vreau să fie de-astădat’: 
Umbra noastră, dacă<i soră 
Cu progresu-n orice oră, 
Și frumosul avîntat, 
Tare-aș vrea să nu ma.i fie 
Auzit nici-un suspin 
Generat de-o gălăgie 
Care — zău — nu 
In vreun ,,farmec

sc înscrie 
citadin" 1 1

PLAUR

ORIZONTAL ȘI VERTICAL
1. Parcursă ; 2. Aspect caracteris

tic
5.
7.

deosebită ; 4. Secată ;
6. Pronume nehotărît;

î 3. Mai
închisă ;
Nume de fată ; 8. Exclamație și 

sentiment | 9. Tudor Arghezi; 10.

Introduceți în cele 
cîte patru ori cifrele 
astfel îneît, adunînd 
nînd seama de semnele înscrise în 
căsuțe) să obțineți, atît pe vertica
lă (6 adunări), cit și pe orizontală 
(lot 6 adunări), mereu o sumă egală 

zero.

36 căsuțe, 
de la 1 la 9, 
algebric (ți- Lonea. Eram 

Doar mie și 
îndreptat cine- 
dată — pași;

S. TONT

SPORTIVĂARHITECTURALĂ

oprit la
glandei

ca prin 
fiecare glonte pu-

a rămas perplex i 
grafic sc puteau 
turi provocate de

Cel mai uimitor 
afară de secționarea unui nerv

A. SAIMAC

DE PRETUTINDENI

se stabi- 
cuarț mi
ca ea să 
japoneză 

marelui

© ELVEȚIA intenționează să lan
seze prima pe piața internațională 
ceasuri electronice de o precizie 
fantastică, construite cu scheme in
tegrale și al căror mers 
lizează cu un cristal de 
niatural. Este posibil însă 
tic întrecută de firma 
„Suva-Sekosa", filială a 
concern japonez „Hatori".

Prototipul „Sekosa" conține 60 de 
tranzistor:, 80 de rezislori, 50 de 
condensatori, un cristal de cuarț, un 
micromotor pentru acționarea ară
tătoarelor și o baterie electrică 
pentru alimentarea cu curent cu o 
capacitate de 16 (mAh), care va pu
tea pune în funcțiune ceasul timp 
de un an.

@ LA ȘANTIERUL naval din ora
șul Kobe (Japonia) se desfășoară în 
ritm, intens lucrările de asamblare a 
batiscafului 
adîncime „ 
ționat 
lume, 
dc 85 
15,5 m 
ful se 
o viteză de 3,5 noduri pe oră (t nod 
™ 1,87 km).

Lucrările de asamblare vor lua

autopropulsat de mare 
Sinkai", cel mai perfec- 

batiscaf de acest gen din 
„Sinkai", un adevărat gigant 
de tone, are o lungime de 
și o lățime de 5,5 m. Batisca- 
va putea deplasa sub apă cu

sfîrșit în
@ IN 

fectuate, 
tea din
la concluzia 
ductoare cu

luna decembrie.
URMA EXPERIENȚELOR e- 
fizicienii de la Universila- 
Tbilisi (U.R.S.S.) au ajuns 

că peliculele semicon- 
o grosime de cîteva

miimi de milimetru pot deveni ge
neratoare care transformă lumina în 
energie electrică.

Oamenii de știință gruzini au cer
cetat comportarea peliculelor semi
conductoare la temperaturi joase. Ei 
au constatat că semiconductor! de 
mărimea unei mărci poștale, lumi
nați la temperatura azotului lichid 
(— 196 grade) au produs o tensiu
ne de cîteva miimi de volți. In a- 
cest 
sebit 
nare 
duce

Experiențele efectuate și-au găsit 
deja aplicații practice. Oamenii de 
știință au elaborat pe baza pelicu
lelor semiconductoare răcite prin
cipiul de funcționare și construcția 
unor noi „elemente de memorare" op
tice. Generatoarele pot li folosite, 
de asemenea, ca celule fotografice 
de înaltă tensiune și ca aparate re
gistratoare a semnalelor luminoase 
slabe și intense.

caz semiconductorii devin deo- 
de sensibili. Chiar la o ilumi- 
infirnă, în generatoare se pro- 
o mare tensiune.

(Monoverb : 6—11)
V. TEODORESCU

(Triverb : 6,2,4)

N. PRODANDEZLEGĂRILE JOCURILOR
apărute în ziarul nr. 5 875

Copertă literară: Zaharia 
Stancu — Desculț; Rebo elip
tic: Lacună ; Proverbială (crip
tografie) : Arh cap și n-arc

(15 septembrie 1968)

minte. Pătrat (orizontal 
tical) : 1) Caracal 2)
3) risipit 4) Aritina 5) 
6) alinări 7) litanie.

și ver- 
amirali 
căpitan

POȘTA RUBRICII
EMIL RÎPA — Vulcan : Enormul aritmogrif muzical este 

exagerat de cosmopolit, iar triunghiul de 8/8 este prea mic. 
Reținem, 
redacției în luna iulie).

IUGA IOAN, Petroșani: Nu publicăm careuri mai mici 
de 10/10, iar cel de 12/12 este netematic, cu definiții forțate 
„aduse din condei" spre MARE.

I. 1VĂNESCLI — I.upeni: Am constatat că aceleași lu
crări Ic trimiteți simultan și altor ziare (de exemplu, pătra
tul : PLASĂRI, LOPĂTAR, APĂRĂRI etc). Știți... Cine alear
gă după doi iepuri...

cu unele modificări, triunghiul de 10/10 (trimis

Mă plimbam prin 
doar eu și toamna, 
toamnei ruginii ne-a 
va — parcă dintr-o
spre clubul sindicatelor. Era marți, 
cald, și... înainte de prînz. Lîngă 
scările care coboară spre clădirea 
auxiliară a clubului, un dulău lățos, 
ceva mai puțin fioros decît cel al 
lui Conan Doyle, din Baskerville, 
dar mai autoritar decît eroul fabu
lei lui Gr. Alexandrescu, străjuia 
atent intrarea. Nu-I cunoșteam, că 
n-am mai fost de mult pe la Lonea. 
Totuși, cu inima între dinți 
interpelat pe

— Nu vă
pe-aici ?

— Morituri
— Poftim? Cine-a murit? (o rup și 

eu puțin pe latinește, așa că am în
țeles unde bătea cu „cei ce vor muri 
le salută").

— Toți. Eu sînt stăpîn acum aici. 
Veni, vidi, viei !

— Ai venit, ai văzut, ai 
Pe cine-ai învins ?

— Pe toți. Eu sînt stăpîn 
aici. Eu, sine qua non, fără 
nu se poate...

— Pe dracu ! Fără tine se 
Fără viață, tinerețe, veselie, freamăt 
continuu, nu se poale ! De ce-ai ve
nit, ce-ai văzut, cum 
ne repede...

— Fii calm, 
că m-aș teme, 
alții. Scoatc-ți

— Ascult.
— Nu eu am 

pîrjolit pe-aici 
un păzitor al 
simplu, nu ?

— Da, continuă.

, l-am
extrema... politicoasă : 

supărați, e cineva

de salutant,..

învins !

acum
mine

poate.

ai învins ? Spu-

Spun tot. Nu 
ci ca să spui 

notesul și scrie.

învins. Nepăsarea a 
totul. Eu sînt doar 
„cuceririlor" ei. E

— Nu ni s-a opus rezistență prea 
mare. Doar directorul a [ost mai ar
țăgos. Dar, s-a supus și el. Ce putea 
să facă! Știi cîntecul ăla „Sînt străin 
și n-am pe nimeni în lume"?

—- ...căci astăzi eu nu mai sînt 
cine-am fost. 11 știu. Și, fără învoi
re, v-ați instalat aici cu toată... 
familia ?

— Bineînțeles. Uite, aici, un cîrd 
de gîște, dincolo, lîngă clădire, o

curte, zac 
sărbătoare 
de salcie 

goliciunea.

ssesnara:

cloșcă cu pui. Sînt ale noastre. Eu 
Io păzesc. Dacă m-ar vedea stăpî- 
nă-mea, Nepăsarea, că stau de vor
bă cu trecătorii și n-am grijă de 
orătănii, aș încasa-o.

— Spune-mi micule, unde-i firma 
de la intrare ?

— Am scos-o. Era inutilă. Eu țin 
loc și de firmă..

— Fiordasă firmă !
— Gura !

te. De fapt 
ci bine.

— Exact 1
— Și eu

Știu și din
ne din față, cîndva cu 
acum inutilizabile.

— Spune-mi și mie?
— Nu ! Știu și de 

principală c oricînd, în 
spectacolelor, închisă.

— Spune-mi și...
— Nu ! Știu și dc ce

semeț lacătul acela mare la ușa clă
dirii bibliotecii.

— Spune-mi...

Prin mine 
nu trebuie

vorbesc mul
să știi multe,

ceea ce știu.știu bine
ce cauză panourile-vitri- 

geam, sînt

cc intrarea 
afara orelor

acum atîrnă

ce grămada de 
șopronul acela 
nimeni.

ce scaunele as-

— Nu ! Știu și de ce molozul și 
darimăturile de aici, din 
nemișcate, iar cînd e 
sînt acoperite cu ramuri 
pletoasă să nu-și arate...

— Spune...
— Nu ! Știu și de ce geamurile po- 

picăriei sînt aproape toate sparte 
și nu le înlocuiește nimeni.

— Spu...
— Nu ! Știu și de 

fier vechi stă sub 
amărît și n-o ridică

— Te rog...
— Nu ! Știu și de

tea vechi stau însămînțate pe aici, 
prin curte.

— ... vreau să știu, cine ?
— Iți spun. Asta nu-I secret. Da

că cineva, trecînd peste cadavrul 
meu, va pătrunde-n ci -ea clubului, 
să aibă pe ce sta spre a juca rummy 
la umbra sălciilor.

— Spune-mi, rogu-te, și cauza ce
lorlalte... Mi-ai promis că-mi spui 
totul, frumosule !

— Ei dacă mă iei așa, îți spun, 
Stăpînă-mea e singura vinovată, 
cauza cauzelor.

— Și oum o cheamă pe stăpînă-ta, 
pe numele... mic?

— Ai și uitat: Nepăsarea. Acum, 
de cînd e stăpînă deplină, vrea să-și 
ia și-un nume
tunai...

— Eu parcă 
văd !

— Parcă e
iubesc alții...

mare. Să ne vezi a-

n-aș

după

V.

vrea să vă mal

tine! Dacă ne

TEODORESCU

*) „Clinele de pică" este uri ter
men din jocul de cărji care desem
nează pe cel care aduce _nenoroc.
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14,45

15,00

19,20

LA ȘCOALA GENERALA

tuturor copiilor de vîrs-

Petrila funcționează mai 
generale, dintre care 

Ea este frecventată atît

17,40
17,56

18,08
18,13
18,22
18,42
18,46
19,08

Un muncitor is
cusit, cu experien
ță îndelungată în 
meserie — strun
garul Covaci Ște
fan de la atelierul 
mecanic al F.F.A. 
Viscoza Lupeni.

CONSEMNAM
Dialog mai puțin 
comercial

— V-aș ruga, un cilindru 
pentru motoretă.

— Nu-i 1
i — Dar ac pentru carburator ?

— Nu-i I
— Dacă se poa...

i— Nu-i. Mai bine vinde dra
cului motoreta aia 
ră-fi alta.

— Văd că acolo
— Să-ti cumperi
Dialog posibil 

moto-sport din 
sub conducerea 
Popescu Fmilian. 
a dialogat dumnealui, gestio
narul, cu Kiss S., miner pen
sionar din Vulcan.

Aici, la moto-sport, te-ai pu
tea apropia de tejghea dacă 
ai escalada mașinile de spă
lat și anvelopele care-ti ră
sar in cale. De vrei să re
clami, condica și cutia se 
află în apropierea biroului 
gestionarului, hăt dincolo de 
teiqhea.

Parcă ar fi necesară o /in
tervenție; să se mai...... moto
rizeze" nițel activitatea de aici.

și cumpă-

aveți... 
ochelari 1 

magazinulIu
Petroșani, de 
gestionarului 

Cam astfel

Un monument
dedicat... uitării?

De vreo doi ani, In cătunul 
Dealul Babli ce aparține ora
șului Vulcan a fost construit 
un pod. Traversează apa Cri-

Adevărat spirit
gospodăresc

Prin aceste rîndurî, ținem să fa
cem cunoscut tuturor că sîntem foar
te mulțumiți de spiritul gospodăresc 
de care dă dovadă conducerea 
bului sindicatelor din Petrila.

Atît scuarul din fata clădirii 
t.rale a clubului, cît și fațada 
dirii, biblioteca, popicăria, 
îngrijit și cu 
ne face să simțim o mai mare a- 
tractie spre acest lăcaș de cultură.. z ...... ......

clu-

. cen-
i clă- 
holul, 

gust amenajat, totul

ȘERBAN NICOLAE
LOGICĂ VICTOR

H'SEWIW'*
3

care au Întins sîrma bucluca
șă. Știe cineva ?

Francisc VETRO

ELE VIZIUNE
DUMINICĂ 29 SEPTEMBRIE

I
Dc îrcî ani
fârâ telefon

După cum se știe, leqălura 
cea mai rapidă cu o altă in
stituție se stabilește prin mij
locirea telefonului, operativ și 
ieftin.

La acest lucru nu s-a gîndit 
conducerea Școlii generale nr. 
6 din Petroșani, deoarece, din 
1 septembrie 1966 cînd s-a dat 
localul de școală în folosință 
și pină în prezent, a făcut o 
singură adresă, cu nr. 150 din 
23 noiembrie 1967, pentru In
stalarea unui telefon.

Linie există, "însă... nu există 
preocupare din partea condu
cerii Școlii generale nr. 6 șl 
nici a Oficiului de poștă șl 
te’ecomunicații Petroșani, care 
nu onorează adresa.

L URICÂNEANU

vidieî. Tot atunci, construc
torii au lăsat acolo vreo 7—8 
grinzi din brad, lungi de 4—6 
metri. Multă apă a curs pe 
apa Crividiei dar mîndrețele 
de lemne continuă să aștepte 
că doar-doar vor fi folosite. 
Și stau bătute de soare, vînt, 
ploi și zăpezi — după ano
timp — dar nimeni nu ca
tadicsește

Ce-ar fi 
losindu-se 
amintirea 
răsit, un monument al uitării ? 
Sau al nepăsării ?

Jucăria lui Ionel

i exactă.
tru pentru tineretul școlar.

10.15 Ora satului.
11,45 Tv. pentru specialiștii din agricultură.
12.15
14,00

nimeni
să le bage în seamă, 
dacă s-ar ridica, fo- 
grinzile uitate, în 

celor care le-au pă-

Sirma
derbedeilor

Seară. Pleacă la șut în schim
bul III și așteaptă sosirea au
tobuzului. Mașina sosește, o- 
mul aleargă, se împiedică de-o 
sîrmă și.. Așa și-a fracturat 
piciorul Roșu Gheorghe, din 
Vulcan.

Se aflau, din fericire, trei 
tineri inimoși prin apropiere. 
Au chemat salvarea, l-au con
dus la spital și au așteptat ;-ă 
vadă ce se mai întîmplă cu 
omul. Cînd au fost întrebat! 
dacă știu cum îl cheamă p» 
acoidentat au răspuns că nn-1 
cunosc. Noi știm 
celor trei tineri 
vorba de Iancu 
mitrescu John și
ghe. Toată admirația 
fapta

Nu 
(mai

însă numele 
generoși. E 
Avram, Du- 
Fus

lor l
știm însă numele 
corect, al

Gheor-
pentru

copiiloT
derbedeilor)

Cum era singur pe acasă. 
Ionel Jigărean (din Pui) 
urcat în pod. Să se joace, 
venit în gînd să se joace 
chibriturile. Și s-a făcut o 
cărie mare, mare, cu limbi 
roșii, înalte, iar oamenii stri
gau cit îi țineau plămînii: 
„Săriți, măăă !" 
meni buni !"

De Ionel ce să 
doar patru ani. 
săi știu de-acum 
chibriturile. După ce-au văzut 
podul preîăcut în scrum...

„Ardee, oa-

spunem ? Are
Dar părinții 

unde se pun

Dublă judecată
Feher ‘Adalbert din Lonea 

trăia de 18 ani cu solia. Bună 
sau rea, căsnicia lor adusese 
pe lume patru copii. Și din- 
tr-o dală omul, trecut , și de a 
doua tinerele, s-a trezit În
drăgostit lulea... de o femeie 
căsătorită cu ’patru copii. A- 
morezul fntirziat și-a fugărit 
fără prea multe mustrări de 
conștiință solia de acasă și a 
adus-o pe Tăbăcaru Ioana, 
concubină.

Intr-o zi a alergat cu secu
rea după copii, l-a ieșit înain
te, ca să-i calmeze furia, ne
ghiobia, vecinul său Ceaurea- 
nu. L-a izbit pe acesta cu se
curea și pufin a lipsit să-l ex
pedieze in lumea umbrelor. 
Furioși, vecinii care cunoșteau 
povestea familiei Feher au bă
tut-o pe concubină cu pietre. 
Cit despre el, va hotărî legea 
ce și cit să-i dea.

Pe urmele materialelor publicate

Th. MĂRCUS

Activitatea Ia mesagerii 
a fost reglementată

de cetățeni cu o- 
coletelor, conduce- 
poștă și telecomu- 
însușindu-și cele 

ne răspunde:

extrase din 
exercitarea servioiilor 
legătură cu condițiile de 
la prezentare 
sagerie".

Intr-adevăr
puns au fost
mai fi necesar să se afișeze orarul 
de funcționare al biroului de me-

instrucțiunile pentru 
poștale în 

admitere 
dea obiectelor

cele arătate 
traduse în viață.

in

me

răs-
Ar

La articolul „Coletele buclucașe" 
apărut în „Steagul roșu" nr. 5843 
și în care era vorba de unele neplă
ceri întîmpinate 
cazia expedierii 
rea Oficiului de 
nicații Petroșani,
cuprinse în articol, 
„Vă comunicăm că s-a hotărît aii- sagerie și în exteriorul clădirii, iar 
șarea în sala de prezentare a schi
telor sugestive privind modul de 
ambalare a coletelor, s-au expus

un indicator expus la fațadă să o- 
rienteze cetățenii spre biroul de 
mesagerii.

GOSPODINE
-J

APROVIZIONAȚI-V A
DIN TIMP

CU LEGUME ȘI FRUCTE
PENTRU IARNA

MAGAZINELE C.L.F. VA OFERĂ UN BOGAT SORTI

MENT DE PRODUSE DE BUNĂ CALITATE.

PRIN DEPOZITELE C.L.F., DIN PETROȘANI ȘI LUPENI

PUTEȚI FI SERVITE LA DOMICILIU CU RADACINOASE.

VARZĂ ȘI CARTOFI PE BAZĂ DE COMENZI DEPUSE DE

DUMNEAVOASTRĂ. APROVIZIONAREA LA DOMICILIU

VA ÎNCEPE LA 10 OCTOMBRIE A. C.
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Rețeaua de școli generale din 
Valea Jiului, funcționarea lor cu ca
dre didactice calificate, în toate lo
calitățile municipiului, face posibilă 
școlarizarea 
tă școlară.

In orașul 
multe școli 
una în Jieț.
de copiii muncitorilor mineri și ai 
celor care lucrează la exploatările 
forestiere, cit și de cei ai sătenilor.

Vizitînd școala din Jieț rămîi 
surprins de numărul mare de absen
țe din dreptul unor elevi. Cercetînd 
registrul de înscrieri constați, cu re
gret, că unii copii nici n-au fost în
scriși la școală.

Nemulțumirea cadrelor didactice 
este îndreptățită: „Mai sînt unii 
părinți care nu înțeleg necesitatea 
școlarizării copiilor lor și toate 
strădaniile noastre au rămas zadar
nice. Am discutat cu acești părinți 
și cu copiii, dar în zadar. Sub di
ferite pretexte, părinții refuză să-i 
lase pe copii să vină la școală" — 
ne-au declarat mai multe cadre di
dactice de la această școală.

Pentru a afla cauza pentru care 
părinții nu-i lasă pe copii la școală, 
ne-am deplasat, împreună cu repre
zentanții școlii, la el acasă.

Pilea Maria, a terminat anul tre
cut, clasa a IV-a, luînd premiul I 
pe clasă. Acum părinții n-o mai lasă 
la școală.

„Nu avem pe cine să lăsăm să 
grijească de vite. Știu că fata a în
vățat bine, că a luat în fiecare clasă

„Fetele de Ia
aplaudate Ia

In cadrul turneului pe care l-a 
întreprins în Valea Jiului, orchestra 
de muzică populară „Cindrelul" a 
Filarmonicii de stat din Sibiu, a 
prezentat vineri seara pe scena Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
Petroșani un frumos program de mu
zică populară intitulat: „Fetele 
la Sibiu".

De un succes binemeritat s-au 
curat în cadrul spectacolului
noscutele eîntărete de muzică popu-

de

bu-
cu-

Pe urmele unei scrisori

SESIZAREA A FOST JUSTA
Printre alte zeci de scrisori, 

la redacție a sosit una sem
nată doar cu inițialele G. C. 
(de ce oare nu avem curajul 
să semnând sesizările! ?) în 
care autoAuI relata o serie de 
neajunsuri din activitatea a- 
telierului mecanic al minei 
.Vulcan. Se arăta în scrisoare 
că maistrul Paul losif, șeful 
lămpăriei, a transformat ma
gazia lămpăriei în atelier foto. 
In continuare se arăta că ac
tivitatea lui Seprodi Alexan
dru, șeful sculăriei, este neco- 
respunzătoare, acesta făcînd de 
toate, numai pentru ce este 
plătit nu. Că deși acest caz 
a fost deseori dezbătut cu o- 
cazia mai multor ședințe, n-a 
fost luată nici o măsură con
cretă. In finalul scrisorii, ano
nimul autor ne sesiza că în a- 
telierul minei stau nefolosite 
o seamă de utilaje 
care: un fierăstrău 
pentru fier, o mașină 
tat și o freză.

Pe urmele acestei 
ne-am deplasat la fața
la atelierul minei .Vulcan, un-

de am constatat următoarele: 
In magazia lămpăriei, unde 

maistrul Paul Iosif ne-a con
dus, n-am dat peste nici un 
atelier foto. In schimb, am 
rămas neplăcut impresionat de 
dezordinea care domnea aici. 
Lămpi noi, abia sosite la mină, 
erau azvîrlite de-a valma. In 
aceeași „ordine" erau așezate 
lămpile defecte și-n atelierul 
de reparații al lămpăriei. Fată 
de această stare de fapte, co
mentariile sînt de prisos. Aș
teptăm însă cuvîntul conduce- 

• rii minei.
La sculărie totul era în or

dine.
vedere

vreo cîteva ori. 
ceas bun, adău- 

asemenea obi- 
să dispară. Dc-

printre 
mecanic 
de filc-

scrisori 
locului,

Intr-adevăr, la prima 
nu puteai alia nici un 
Toate sculele erau a- 
în rafturi și cutii așa

cusur, 
șezate 
cum de altfel le șade bine. 
Din discuțiile cu unii munci
tori din atelier, am putut de
duce că tov. Seprodi Alexan
dru nu-i întotdeauna și mai 
ales cu fiecare așa de ama
bil cum a fost cu noi, deș; in 
ultima vreme s-a lăsat ’e u-

nele obiceiuri; adică își înju
ră mai rar ortacii de muncă 
și, după cum spunea secreta
rul organizației de partid, din 
februarie, cînd a fost aspru 
criticat într-o ședință de b- 
rou, n-a mai mirosit a băutu
ră decît de... 
Să fie într-un 
găm noi, dar 
ceiuri trebuie
servirea preferențială cu scule 
nu-i o metodă dintre cele mn. 
bune. De altfel avem convin
gerea ca și conducerea minei 
va acorda mai multă atenție 
îmbunătățirii activității aceslir 
sector.

In privința utilajelor care 
ruginesc nefiind utilizate, sînt 
și aici de spus cîteva cuvinte. 
Deși cam prăfuit, fierăstrăul 
mecanic, are utilizare și . se 
folosește, nc-a spus tov. ing, 
ner Nicolae Radu. Cît priveș
te mașina de filetat, intr-ade
văr aceasta stă neutilizată de 
peste 6 ani. Serviciul meca
nic șef al C.C.V.J. ar trebui 
să transfere această mașină.

undeva unde să poată fi uti
lizată. Cu freza, în schimb, e 
altă poveste. Utilajul este nou, 
montat la sfîrșitul anului tre
cut. Dar necazul mare constă 
in altceva. Din cauză că îi lip
sește capul divizor care n-a 
fost comandat o dată cu ea, 
freza stă neutilizată. E adevă- 
ist că nu-i ruginita dar nici 
utilizată nu-i. Și pină în 1969 
cînd sosește capul divizor, mai 
sînt cîteva luni bune. Cine se 
face vinovat ?
umblat 
viciile 
șef și 
timpul
vinovatgl din răspunsul pe ca
re sperăm să-l primim.

Iată cîteva aspecte care nu 
pot decît să frîneze activita
tea
minei Vulcan. Sperăm însă că 
prin măsurile ce se vot lua 
de către conducerea minei, 
situația va fi îmbunătățită și 
activitatea atelierului mecanic 
va răspunde pc deplin cerin
țelor minerilor.

Ar mai trebui 
o săplămînă între ser- 
dc investiții, mecanic 
aprovizionare. Și cum 
e prețios, poate aflăm

unui sector important al

R. S.

numai note mari, a fost tot prima... 
dar avem mult de lucru, iar fetița 
ne ajută" — ne spunea bunicul fe
tei, iar tatăl susținea același lucru. 
Toate încercările cadrelor didactice, 
toate vizitele făcute s-au soldat cu 
același rezultat negativ.

Evesc Aurel, a terminat clasa a 
Vl-a, a mai frecventat și cîteva 
săptămîni clasa a VlI-a, în anul tre
cut, iar acum nu mai merge la 
școală.

„Nu mai vrea să meargă la școală 
și nu am ce-i face" — nexspunea 
tatăl. Același lucru l-au declarat și 
Cic Io-nel, Voinea Trandafir și soția 
lui Mirici Petru Nicolescu.

Un copil, Ia vîrsta de 12—13 ani, 
nu poate judeca ce e bine și ce e 
rău, 
să-i 
tea 
nea
cutat aduc daune societății 
și propriilor copii.

Legile, ca emanație 
tregului popor, trebuie 
egală măsură de toți
d.rele didactice de la Școala generală 
din Jieț fac deplasări zilnice la fa
miliile acestor copii, care nu vin 
Ia școală. Dar eforturile lor vor tre
bui susținute și de organele locale 
care au misiunea de a determina pe 
cetățeni să respecte noua lege a în- 
vățămîntului, iar, dacă va fi cazul, 
să treacă la sancțiuni împotriva pă
rinților iresponsabili, în conformita
te cu articolul 52 din lege.

dar părinții sînt cei obligati 
îndrume, să le arate necesita- 
conlinuării școlii. Prin 
lor pasivă, cei cu care

atitudi- 
am dis- 
noastre

a voinței în- 
respectatc In 
cetățenii. Ca-

De strajă patriei.
Zig-Zag — teîemagazin duminical. Cuprins : 
Repriza I-a a meciului de îotbal dintre e- 
chipele Dinamo și Rapid.
Careul magic: meciul de box dintre Ray 
Sugar Robinson — Jack La Motta.
Repriza a doua a întîlnlrii de fotbal dintre 
echipele Dinamo și Rapid.

15.45 Repriza I-a a meciului Progresul — Steaua.
16.30 Atletism : Intilnirea internațională România 

— Bulgaria — R. D. Germană.
16.45 Repriza a II-a a meciului Progresul — 

Steaua.
17.30 Zig-Zag artistic: Cînlă formația de muzică 

ușoară Horia Ropcea.
„Amintirile stadionului".
Silvia Chicoș vă spune „O poveste pentru 
oameni mari care au fost copii" dc 
Pancu Iași.
Cintă baritonul Nicolae Herlea.
Tainele platoului de filmare.
Comedia fericirii, de Andre Gillois.
Dansul străzii.
Cintă Adamo și Raphael.
Zig-Zag muzical cu Aura Urziceanu 
rian Labortini.
Cîntă din nou formația dc muzică 
Horia Ropcea.
Telejurnalul de seară.
Teiesport.
Raze de toamnă: Muzică populară 
nească.
Cronica duminicală.
De la o melodie Ia alta.
„Nu sînt turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu. 
Film dc televiziune.

Octav

a-

19,30
19,50
20,15

și M.

■ușoară

Tomâ-

Pepiniera se alia
buneîn mîinî

zăpezii — schiul. Unii ii prac-

Deocamdată, doamna cu manlie 
albă a sosit numai pe munții ce ne 
înconjoară Valea. Nu peste mult 
timp însă ea se va afla printre noi. 
indemnîndu-ne să luăm în spale 
schiurile și s-o pornim pe pîrtii.

In anii din urmă s-a observat că 
tot mai mulți tineri îndrăgesc spor
tul
tică singuri, individual, alții — or
ganizat, în cadrul unor asociații 
sportive.

Răspunzind doleanței unui mare 
număr de copii din Lupeni, aici a 
luat ființă un centru de schi pentru 
acești mici iubitori ai schiului. Li 
s-a pus la dispoziție echipamentul 
necesar, schiuri și doi instructori 
pricepuți. Este vorba despre Cio- 
flica Simion și Lupaș Gheorghe, ca
re pină nu de mult antrena forma
ția de schi a Asociației sportive E- 
nergia Paroșeni.

Antrenamentele au început deja. 
Ele se țin cu regularitate, copiii 
răspund „prezent" în număr mare, 
iar cei doi instructori 
multă grijă și răbdare

gătirea lor. Se poate afirma cu cer
titudine că pepiniera de schiori din 
Lupeni se află în mîini sigure.

Printre micii schiori din Lupeni 
care, se pare, depun mai mult in
teres în pregătire și vor obține în 
viitor bune rezultate, se numără : 
Medrea Florica, Mircea Vaier, Savu 
Mariana, Drîmborean Cornel, Mariaș 
Ion, Pecsar Tiberiu.

De menționat ajutorul acordat a- 
cestui centru de copii de către 
C.M.E.F.S. Petroșani, atît material 
cît și moral.

Să așteptăm cu încredere prima 
ieșire la zăpadă a celor mai tineri 
schiori 
cursuri 
bune.

Dacă
turile celor doi 
dacă fiecare elev își va da intere
sul să învețe mai bine tainele aces
tui frumos sport, rezultatele nu pot 
fi decît bune.

ai Lupeniului, primele con- 
și, firește, primele rezultate

fiecare elev va asculta sfa- 
inimoși antrenori.

FOTBAL

manifestă 
pentru pre

Simion CETEAN
Lupeni

Sibiu*4
Petroșani

Energia
Utilajul

Paroșeni —
Petroșani 6-1

1

Iară Lucreția Ciobanu și Ana Arcaș. 
Contribuție li reușita spectacolului 
au adus și tinerii soliști sibieni Du
mitru Muțiu, Ion Radu, Maria Co- 
tîrlea-Cristea, Silvia Radu precum și 
instrumentiștii Ilie Mogoroașe, Ro- 
mică Brașovcanu, Faur Pavel, Gher- 
be Iosif și alții care au îneîntat pu
blicul prin frumoasele melodii arde
lenești interpretate.

Spectacolul prezentat s-a bucurat 
de unanima apreciere din partea pu
blicului petroșănean care a răsplă
tit cu aplauze evoluția artiștilor.

campionatului 
echipa Ener- 

pe terenula întîlniț
formația Utilajul Petro- 
a fost de o bună fac- 
și s-a încheiat cu vic- 

6—1.

In etapa a treia a 
municipal de fotbal, 
gia Paroșeni 
din Vulcan 
șani. Meciul 
tură tehnică
toria categorică a gazdelor:

Jucătorii de la Energia încep me
ciul în forță, își domină copios ad
versarul și în 
dei deschid 
trc. Peste 4 
ză scorul la 
minute Niță
gol al echipei sale, scor cu care ia 
sfîrșit prima repriză.

La reluare, tot gazdele domina jo
cul și în minutul 70 Șireanu urcă 
scorul la 4—0. Complet demoralizați

minutul 16 al parti- 
scorul prin Lupaș Pe- 
minute Gabor majorea- 
2—0, iar peste alte 10 

Cornel înscrie al treilea

IOAN CHIRAȘ

de primirea atitor goluri, epuizați 
de putere, petroșănenii cedează tot 
mai ușor și pe rînd, Lupaș și Ga
bor mai înscriu cite un gol pentru 
Energia.

O acțiune rapidă pe contraatac a 
oaspeților, îl pune pe Gigea în po
ziție de șut, stabilind la 6—1 scorul 
general al partidei.

A arbitrat bine Barna Francisc 
din Petroșani.

Antrenorul formației Energia Pa
roșeni, Ungureanu Tiberiu, a aliniat 
următoarea formație: Vint — Vin- 
skoy, Vlădeanu, Gabor, Șireanu — 
Brănet, Nilă — Caria, Lupaș, Crai
nic, Koentoș.

Ioan BOLOGA
Paroșeni

LUNI 30 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul presei; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Revista literară radio; 
10,10 Cadran cultural; 10,25 Melodii 
populare; 10,45. Miniaturi instrumen
tale; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cîntcce populare; 11,15 Piese corale 
de Ion Vidu; 11,30 Recital de operă 
Maria Crișan; 11,45 Sfatul medicului. 
Munca și odihna școlarilor; 12,00 
Valsuri celebre; 12,30 intîlnire cu 
melodia populara și interpretul pre
ferați 13,00 Radiojurnal. Sport; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră; 14,00 Muzică populară; 14,20 
Pagini din operete; 14,40 Radio-pu- 
blicitate; 14,50 Potpuriuri dc muzi
că ușoară; 15,00 Buletin de știri; 
15,15 Radiorachela pionierilor; 15,40 
Pentru prietenii muzicii corale; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,20 Estrada ar
tistului amatori 16,30 Coresponden
tă specială; 17,15 Antena tineretu-

lui; 17,45 Muzica ușoară de Elly 
Roman; 18,00 Buletin de știri; 18,02 
Orizont științific; 18,20 Cîntece și 
jocuri; 18,40 Pagini celebre din o- 
pere; 19,00 Radiogazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știrii 20,05 
Țării, inima și versul; 20,20 Buchet 
de melodii populare; 20,40 Cintă 
Amalia Rodriquez; 20,55 Noapte bu
nă, copii; 21,05 Teatru scurt: „Mo
nopolul alcoolului" 
giale; 21,35 Muzică 
Radiojurnal. Buletin

de I. L. Cara- 
ușoară; 22,00 

meteorologic. 
Sile Vișan;

22,40 Rapsodii
Sport; 22,20 Formația
22.30 Moment poetici 
de compozitori români; 24,00 Bule-
lin de 
turnă.

Știri; 0,05—5,00 Estrada noc-

PROGRAMUL II :
7,00 Cînlă cetera cu foc; 7,10 Tot

ușoară; 16,00 Dansuri simfonice; 
16,15 Muzică; 16,20 Sfatul medicu
lui; 16,25 Caruselul melodiilor; 17,0(1 
Radiojurnal; 17,40 Radio-publieitate; 
18,00 Muzică ușoară; 18,10 Din re
pertoriul corului Filarmonicii „Geor
ge Enescu"; 18,25 Amfiteatru literar; 
18,55 Buletin de știri; 19,00 Concert 
dc muzică popularei 19,30 Curs de 
limba engleză (lecția 1, ciclul II); 
19,50 Jazz; 19,57 Noi înregistrări dc 
muzică românească; 20,30 Ora spe
cialistului : Știința conducerii între
prinderii; 20,50 In primă audiție: 
muzica ușoâră; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Concertul orchestrei simfonice 
a Cinematografiei; 22,30 Melodii u- 
șor de reținut; 23,00 Radiojurnal; 
0,04 Pagini din operei 0,20 Jaz/; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

înainte (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri; 7,45 In sunet 
de fanfară; 8,00 Cîntcce și jocuri 
populare; 8,30 Buletin de știri; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Șlagăre de 
odinioară; 10,30 File de legendă; 
10,55 Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; '11,35 Prelu
crări din folclor; 12,00 Buletin de 
știri; 12,15 Varietăți muzicale; 13,00 
De toate pentru toți; 14,00 Radiojur
nal; 14,08 Concert de prînz; 15,00 
Compozitorii noștri cînlă tinerețea;
15.30 Jocuri populare; 15,45 Muzică

---- ©----

E
LUNI 30 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Bom
ba de la ora 10,10; Republica; Bles
temul rubinului negru; PETRILA : 
Freddy, lovește tu întîi; ANINOA- 
SA: Escroc fără voie; PAROȘENI : 
Căutati idolul; LUPENI — Cultural: 
Piramida Zeului Soare; URICANI 
Un nabab maghiar.
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Coresponclen-GENEVA 28.

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : După o 
tensă de 4 săptămîni, 
rinta statelor neposesoare de 
arme nucleare și-a încheiat 
lucrările. Bilanțul acestei im- 
F ortante manifestări interna
ționale este pozitiv. Ea a pri
lejuit o amplă dezbatere a u- 
nor probleme esențiale ale 
dezarmării generale și totale, 
îndeosebi ale dezarmării nu
cleare, în cursul căreia dele
gația română a adus o contri
buție substanțială.

Declarația finală, adoptată 
de participanți în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, exprimă 
convingerea că „pacea și secu
ritatea în lume sînt indivizi
bile" și că reponsabilitătile și 
obligațiile ce decurg din a- 
ceastă axiomă revin tuturor 
statelor. Conferința, se afirmă 
în documentul adoptat, și-a 
asumat sarcina de a întreprinde 
totul „pentru a asigura pacea 
universală și în primul rînd 
securitatea statelor neposesoa
re de arme nucleare, dezarma
rea generală și totală și folo
sirea energiei nucleare exclu
siv în scopuri pașnice". Ea 
subliniază că „viitorul umani
tății nu poate fi asigurat fă
ră eliminarea completă a fo
losirii forței, pacea și progre
sul neputînd fi garantate pen
tru nici o națiune dacă nu este 
asigurată securitatea 
națiunilor”. .

Declarația conferinței 
încetarea imediată a 
înarmărilor și luarea de 
suri în vederea dezarmării nu
cleare șî dezarmării generale 
și totale, sub control interna
tional, „condiție prealabilă in
dispensabilă garantării păcii și 
securității în lume, indepen
denței și progresului econo
mic al tuturor țărilor”.

Conferința consideră că Tra
tatul de neproliferare a arme
lor nucleare trebuie să fie 
urinat de măsuri de 
re. Cu privire la 
pașnică a energiei 
conferința recomandă 
jarea cooperării internaționale 
prin transferarea de materiale 
fisionabile și alte materiale 
speciale, ca și comunicarea de 
Informații și cunoștințe știin
țifice, exclusiv în scopuri paș
nice, fără discriminare. Decla
rația remarcă cil satisfacție 
spiritul de cooperare care a 
animat conferința și recoman
dă Adunării Generale a Na
țiunilor Unite să continue efor
turile în vederea dezbaterii 
eficiente a problemelor abor
date. Ea mai recomandă, de 
asemenea, convocarea în timp 
oportun a unei noi conferințe.

Participant» la conferință au 
adoptat 6 rezoluții cu privire

activitate in-
confe-

tuturor

cere 
cursei 

mă-

dezarma- 
folosirea 
nucleare, 

încura-

Ia securitatea statelor, crearea 
de zone denuclearizate și mă
surile vizînd prevenirea proli
ferării armelor nucleare, de
zarmarea nucleară și garanții
le de securitate, 
reafirmă primatul 
nefolosirii forței 
zicerii amenințării 
relațiile dintre state, 
ar fi vorba de arme nucleare 
sau nenucleare, astfel incit 
„toate statele să beneficieze de 
dreptul inalienabil de a se bu
cura de protecția ce o acordă 
acest principiu".

Rezoluția exprimă voința tu
turor participanților de a res
pecta „dreptul tuturor state
lor la egalitate, suveranitate, 
integritate teritorială, neames
tec în afacerile interne și libe
ră determinare".

O rezoluție cere Adunării 
Generale a O.N.U. să reco
mande Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare să an
gajeze cel mai 
1969 negocieri 
doptării unor 
de dezarmare.

Șapte rezoluții adoptate de 
conferință se referă la aspec
tele practice 
internaționale 
tilizării 
nucleare.

O rezoluție 
principiului 

și al inter- 
cu forța în 

fie că

tîrziu în martie 
în vederea a- 

măsuri practice

ale cooperării 
în domeniul u- 

pașnice a energiei
/

Declarația

CURIER • CURIER . CURIER
Deschiderea unei anchete pri
vind activitatea C.I.A. în Bolivia

LA PAZ 28 (Agerpres), —
Camera deputaților a par

lamentului bolivian a hotărit 
deschiderea unei anchete in 
legătură cu activitatea des
fășurată de Agenția Centra
lă de Investigații a S.U.A. in 
Bolivia. Hotărirea luată este 
pusă în legătură cu dezvă
luirile recente pe care fostul 
ministru de interne, Antonio 
Arguedas le-a făcut privind 
activitatea subversivă a 
C.I.A., amestecul acesteia în 
treburile interne ale țării sa
le. Dezvăluirile lui au avu* un 
larg ecou nu numai in Bo
livia, ci și în aite țări din 
America Latină.

In ce-l privește pe Argue
das, acesta se afiă in fața 
unei instanțe militare sub 
acuzația că a făcut să par-

vină in Cuba jurnalul lui Er
nesto Che Guevara, uch în 
cursul luptelor de guerilă 
din Bolivia. Arguedas, cere 
s-a aflat in urmă cu citeva 
luni în exil, căutînd să sca
pe de urmărirea agențiior 
C.I.A., s-a întors recent in 
Bolivia in urma promisiunii 
președintelui Barrientos că ii 
va asigura o „judecare im
parțială". Cu toate acestea, 
la întoarcerea sa in' Bolivia, 
Arguedas a fost arestat și de
ferit unui tribunal militar. A- 
tit Arguedas cît și avocații a- 
părării s-au opus judecării 
cazului său in instanța mili
tară, cerînd ca procesul să 
aibă loc în fața unei instanțe 
civile. Cererile apărării au fost 
insă respinse.

află incă în viață. Este vorba 
de Robert Klintenberg, care 
a plecat în urmă cu trei luni 
intr-o expediție ce urmărea 
traversarea calotei glaciale a 
Groenlandei. Abandonai de 
cei doi ghizi ai săi, după ce 
timpul se înrăutățise si pro
viziile începuseră să se termi
ne, Klintenberg a cunoscjf si 
alte greuiăți. Citeva zile mai 
tirziu, șase din ciinii săi s-au 
pierdut. La începutul acestei 
luni, complet lipsit de alimen
te, exploratorul a hotărit să-și 
sacrifice ciinii, carnea acestora 
fiind singura lui hrană.

La începutul acestei săptă
mîni, după ce a străbătut a- 
proape 600 Irm pe schiuri, 
Klintenberg a ajuns la o sta- 9 
ție radar americană. El a vrut 
să-și continue ruta, dar gaz
dele l-au convins să-’i schim
be părerea.

guvernamentale române
SANTIAGO DE CHILE 28. 

Trimisul special Agerpres, V. 
Oros, transmite : Președintele 
Republicii Chile, Eduardo Frei, 
l-a primit, la 27 septembrie, în 
Palatul „La Moneda", pe vice
președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
șeful delegației guvernamenta
le române. Cu acest prilej, 
reprezentantul guvernului ro
mân a transmis șefului 
statului chilian un salut 
din partea președintelui 
Consiliului de Stat

F. C\ din Portocalia
PARIS 28 (Agerpres). Ziarul 

„L'Humanite" a publicat o 
declarație a Partidului Co
munist. din Portugalia, difuza
tă de radio Portugalia liberă, 
în care se arată: „Dispariția 
lui Salazar de pe scena poli
tică nu înseamnă prin ea 
însăși sfîrșitul fascismului 
în Portugalia”. Declarația 
vertizează împotriva 
afirmații „liberale" în 
tele cărora se va promova 
o politică salazaristă fără Sa
lazar. Ea nu exclude nici posi
bilitatea constiturii mai devre
me sau mai tîrziu a 
vern ultrareaction ar 
tar.

Partidul Comunist 
tugalia apreciază că 
inaugurarea unei noi 
în politica naționala 
cesară satisfacerea 
revendicări fundamentale : 
Recunoașterea efectivă

a-
unor
spa-

al

R. S. România, 
Ceaușescu In cursul 
rii, care a avut Ioc 
mosferă cordială, 
Radulescu a exprimat 
ta delegației române de a con
tribui prin activitatea sa cit 
mai eficient la dezvoltarea în 
continuare a bunelor relații 
existente între cele două țări.

Mulțumind călduros pentru 
salutul transmis, președintele 
Eduardo Frei i-a asigurat pe 
șeful delegației române 
atît guvernul chilian.

Nicolae 
convorbi- 
într-o at- 
Gheorqhe 

dorin-

unui 
sau

CJU- 
mili-

Por-din
pentru 

orientări 
este ne- 
a două

exprimare libe- 
p ortughezilor, 

‘ lor; 2. 
pentru 

în con- 
imedia- 

tă a tuturor detinuților 
tici, reîntoarcerea celor 
se află în exil.

Partidul Comunist din 
tugalia cere dizolvarea 
ror organelor puterii fasciste, 
restabilirea și garantarea drep
turilor fundamentale, încetarea 
războaielor coloniale și orga
nizarea alegerilor libere pen
tru o Adunare Constituantă. 
Făcînd o amplă analiză situa
ției create prin plecarea de la 
putere a lui SalazarJ P.C. din 
Portugalia definește sarcinile 
forțelor democratice: în organi
zarea luptei maselor pentru 
democrație, pentru satisfacerea 
revendicărilor economice. De
clarația cheamă pe toți portu- 

de convin- 
să-și uneas- 
cauza cuce-

dreptului de 
ră a tuturor 
indiferent de opiniile 
încetarea represiunii 
motive politice și, 
secință, eliberarea

că 
cît 

și domnia sa vor acorda toată 
atenția pentru ca tratativele 
să ducă la rezultate cît mai 
fructuoase pe linia dezvoltării 
de relații prietenești. Prețuim 
în mod deosebit, a spus preșe
dintele, contribuția României 
la promovarea spiritului 
înțelegere 
sar păcii 
naționale, 
avem 
ne,

de 
colaborare nece- 
destinderii inter- 
aceaslă direcție 
elemente romii-

poli-
ce

i’or- 
lulu-

ghezii, indiferent 
gorile lor politice 
că forțele f entru 

libertății.

Luptele

Peisaj industrial la Tema.GHANA. răniți

28 (Agerpres). De
ale Frontului Na- 
Eliberare din Viet- 
sud au lansat sim-

BONN 28 (Agerpres). Stm- 
bălă au luat slîrșit convorbi
rile dintre generalul de Gaulle 
și cancelarul Kiesinger. Surse 
oficiale franceze au precizat 
că, făcînd bilanțul (convorbiri
lor, generalul de 'Gaulle a de
clarat în ședința plenară de la 
prînz că cei doi interlocutori 
au căzut de acord asupra 
continuării politicii de destin
dere în Europa. El a exprimat

și
și 
In 

multe
care favorizează dezvolta

rea multilaterală a relațiilor 
între țările noastre.

La convorbire a fost de față 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.S România 
în Chile, Victor Florescu.

SANTIAGO DE CHILE (Ager
pres). In dimineața zilei - de 
27 septembrie, vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, a avut o 
întîlnire cu ministru] afaceri
lor externe. Gabriel Valdes, în 
cursul căreia s-au discutat 
probleme ale dezvoltării rela
țiilor româno-chiliene.

Ministrul de externe, Gabriel 
Valdes, a oferit apoi un prinz 
în onoarea delegației guverna
mentale române. Au partici
pat ministrul economiei, Juan 
de Dios Carmona, înalti func
ționari din Ministerul Aface
rilor Externe, conducători ai 
unor organisme economice 
centrale, ror. rezentanti ai cer
curilor de afaceri. In timpul 
prînzului, ministrul de externe 
chilian și șeful delegației ro
mâne au toastai pentru strîn- 
gerea relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două 
țări. In aceeași zi, Gheorghe 
Rădulescu. însoțit de membri 
ai delegației și de
dorul României în Chile, 
depus o coroană de flori 
monumentul eroului national 
chilian Barnardo O’Higgins.

ambasa-
a

la

Delegația MAN. vizitează mai 
multe localități dîn Finlanda

HELSINKI 28. Trimisul spe
cial Agerpres, N. Vamvu, 
transmite: Delegația parla
mentară română condusă de 
Gheorghe Necula, vicepreșe
dinte al Marii Adunării Națio
nale, care se află în vizită o- 
ficială în Finlanda, a 
sîmbătă în provincie,
vor fi vizitate localitățile Oulu 
și Raahe. Printre obiectivele ai 
căror oaspeți vor fi parla
mentarii români se numără

plecat
unde

. i
„Uzinele Rautaruki" și între
prinderile ..Oulu Oy". Vineri, 
președintele Parlamentului fin
landez, V.J. Sukselainen, a 
primii delegația parlamentară. 
In aceeași zi. oaspeții români 
au vizitat Tîrgul international 
de la Helsinki, la care parti
cipă și România, precum și 
Institutul politehnic și Com
plexul studențesc „Dipoli”, din 
capitala acestei țări.

franco-vest-germane
luat slîrșit

salisfactie în legătură cu de
clarația cancelarului Kiesinger 
excluzînd o colaborare în 
cinci, fără Franța, în Piața 
comună. „Franța, a relevat 
președintele, a trăit multă 
me fără Piața comună și 
poate s-o facă din nou, 
am regreta acest lucru".

Purtătorul de cuvînt al 
vernului vest-german Gunther 
Diehl, a spus că în urma Con-

vre- 
ea 

dar

gu-

din Vietnamul de sud
SAIGON

tașamente 
tiona! de 
namul de 
bălă dimineața.-m ^seue-'de a-
tacuri asupra instalațiilor mili
tare și asupra orașului Thuong 
Duc din partea de nord a pro
vinciei Quang Nam| relatează 
agenția Reuter, citîn’d o decla
rație a unui purtător de cu
vînt militar sud-vietnamez. A- 
saltul a fost precedat de un pu

ternic baraj de mortiere asu
pra unei tabere militare situa
te în imediata apropiere a ora
șului Thuong Nara, fiind ur
mat de un atac asupra avan
posturilor taberei. Ulterior au 
fost bombardate cu mortiere 
alte două posturi avansate al? 
instalațiilor militare md-viet- 
nameze. După cum transmite 
agenția Reuter, în aceeași re
giune s-au semnalat ciocniri 
între forte patriotice, sud-viet- 
nameze și o companie de puș
cași marini americani. S-am 
semnalat morți și 
ambele părți.

Atacuri ale forțelor patrioti-

:■

ce din Vietnamul 
fost semnalate și 
vincii. Orașele Pliu My și Mo 
Cav au fost atacate cu obuze 
de mortiere de 82.

de sud au 
în alte pro-

o
LONDRA. Intr-un

le
interviu a- 
televiziune 

mareșalul 
aspru

i
i 
i

C.E.E. 
să se 
fran- 
aran-
Piata 
și-au

siliului ministerial al 
de vineri s-a convenit 
revină la proiectul initial 
co-vest-german prevăzînd 
jamente comerciale între 
comună șt țările care
prezentat candidatura la Co
munitatea Economică Europea
nă. Miniștrii de externe 
celor două țări au fost 
sarcinati să dezvolte și. 
completeze acest proiect,
de altă parte, miniștrii apără
rii se vor întruni în viitoarele 
zece zile la Paris pentru a 
discuta diverse probleme mili
tare.

ai 
în
să 
Pe

Rezoluție
T

a Consiliului
de Securitate

cordat postului d 
britanic, B.B.C., 
Montgomery a criticat 
politica dusă de S.U.A. în Viet
nam. Considerînd că
Unite nu vor putea cîștiqr 
niciodată războiul pe care îl 
duc împotriva poporului viet
namez, Montgomery a relevat 
că, după părerea sa, pacea ar 
putea fi instaurată în Vietnam 
dacă s-ar lua în considerare un 
plan în trei etape care să 
cuprindă : încetarea necondi
ționată a bombardamentelor 
S.U.A. asupra Vietnamului de 
nord, convocarea
rinte de pace, cu participarea 
tuturor pârtilor aflate în con
flict, inclusiv a F.N.E., și in
staurarea la Saigon a unui gu
vern la căre
F.N.E.

Statele

unei confe-

să participe

Consiliul de Securitate a a- 
doptat în ședința de vineri seara 
o rezoluție prin care se cere tri
miterea de urgență a unui re
prezentant special al secre
tarului general al O.N.U. pen
tru a se informa despre si
tuația populației arabe din 
teritoriile ocupate de Israel. 
Documentul roagă guvernul 
israelian să faciliteze sarcina 
reprezentantului special.

Rezoluția, prezentată de Pa
kistan și Senegal, a fost a- 
doptată cu 12 voturi (pentru, 
nici unul împotrivă și trei ab
țineri (Statele Unite, Canada 
și Danemarca). Lucrările Con
siliului de Securitate au fost 
aminate sine die.
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George Ball, care a demi
sionat joi din postul de re
prezentant permanent al S.U.A. 
ia O.N.U. pentru a deveni con
silier al vicepreședintelui 
S.U.A., Hubert Țdumphrey, în 
cursul campaniei electorale a 
acestuia și-a început noua ac
tivitate. Intr-o conferință de 
presă ținută la New York, el a 
îndreptat un »tac puternic la 
adresa candidatului Partidu
lui republican la președinție, 
Richard Nixon, pe care l-a a- 
cuzat că „intenționează să a- 
plice o politică de escaladare 
mai departe in războiul din 
Vietnam dacă va fi ales pre
ședinte'1.

©❖©
Autoritățile spaniole au sus

pendat pe un termen nedefi
nit ziarul de seară „El Alca
zar", editat de compania .,Pe
so", legată de organizația ca
tolică „Opus Dei".

Ziarul suspendat a criticat 
în ultima vreme o serie de as
pecte ale politicii oficiale, in 
special in domeniul economic.
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La Londra au luat sfîrșit lu
crările Conferinței constituțio
nale pentru Bahamas, teritoriu 
britanic din regiunea Mării 
Caraibilor. Reprezentanții gu
vernului britanic și liderii po
litici din Bahamas au semnat 
o nouă Constituție in baza că
reia, populația grupufui de 
insule cu acest nume va pri
mi drepturi mai largi de au
toguvernare. Guvernul din 
Bahamas a preluat dreptul de 
control asupra poliției și secu
rității interne, dar va răspunde 
față de guvernatorul desem
nat de Londra. Guvernul local 
va fi consultat in legătură cu 
persoana guvernatorului.

La Montevideo s-a anunțat 
că patru inalți funcționari de 
stat uruguayeni au fost de
miși din funcțiile lor și alți 150 
au primit sancțiuni severe pen
tru că au participat la gre
va generală care a avut loc 
marți.

De la intrarea in vigoare, în 
urmă cu trei luni și jumătate, 
a măsurilor excepționale de
cretate de guvern, aproxima
tiv 50 de inalți funcționari 
bancari au fost destituiți pen
tru același motiv.
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La Tokio s-a aflat că in por

tul Naha, capitala Okinawei, 
s-a ciocnit la 7 august un vas 
al forțelor militare americane 
cu submarinul nuclear Ameri
can „Guardfish". Potrivit sin
dicatului muncitorilor, angajați 
la bazele militare din Okina
wa, autoritățile militare ame
ricane au ordonat unui grup 
de trei scafandri japonezi să 
cerceteze avariile provocate 
submarinului. Cei trei scafandri 
au refuzat insă să mai lu
creze pentru submarinele nu
cleare americane, deoarece 
lucrînd sub apă la aceste sub
marine au amețeli. Ei pun a- 
ceste manifestări pe seama in
fectării radioactive a apelor 
din portul Naha de către sub
marinele americane. Japonezii 
din Okinawa au cerut spriji
nul Consiliului japonez de 
luptă împotriva bombei ato
mice și cu hidrogen pentru 
a primi îngrijirea medicală ne
cesară.
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Grupul parlamentar comu

nist a prezentat în Camera 
Deputaților o moțiune în care 
cere ca „guvernul italian să 
acționeze pentru incetarea 
bombardamentelor americane 
asupra R.D. Vietnam și să 
procedeze la stabilirea de 
relații diplomatice normale cu 
R.D. Vietnam".

Comitetul Special al O.N.U. 
pentru Namibia — numele ce 
s-a dat teritoriului Africii de 
Sud-Vest — a lansat un nou 
apel către guvernul sud-afri- 
can de a pune în libertate 
cele 31 de persoane din a- 
cest teritoriu, condamnate la 
închisoare pe diverse termene 
in R.S.A. Președintele pe luna 
în curs al acestui comitet An
ne Jardin (Guyana), a dat pu
blicității o declarație in care 
se arată că „in calitate de 
autoritate legală insărcinată 
cu administrarea acestui teri
toriu, Comitetul reafirmă că 
Namibia este sub responsabi
litatea directă a O.N.U. și 
că Africa de sud și-a pierdut 
orice drept de administrare a 
acestui teritoriu". In conse
cință, se arată in declarație, 
cele 31 de persoane arestate 
in R.S.A. „trebuie să fie ime
diat puse in libertate și repa
triate".
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In orașul filipinez Baguio a 

avut loc o reuniune a lideri
lor provinciali și ai studenți
lor, in fața cărora a luat cu- 
vintul președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos. El a răs
puns întrebărilor legate de e- 
xistența tensiunii dintre Filipi- 
ne și Malayezia în legătu.ă cu 
pretențiile autorităților de la 
Manila asupra teritoriului din 
nordul Insulei Borneo, Sabah. 
El a declarat, potrivit agenției 
Reuter, că „dacă trupele Ma- 
layeziei vor intra pe teritoriul 
filipinez, 'Filipinele vor intra in 
război cu Malayezia". El a a- 
rătat că, pentru a da posibili
tate guvernului să facă față 
tuturor problemelor legate de 
apărarea tării, au fosi blocate 
toate fondurile destinate în
făptuirii proiectelor de dezvol
tare.
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Comitetul O.N.U. pentru de

colonizare (comitetul celor 24) 
a adoptat vineri un proiect de 
rezoluție prezentat de grupul 
țărilor Asiei și Africii in care 
sînt criticate Anglia, Portuga
lia și alte state coloniale. Ță
rile afro-asiatice au condam
nat Marea Brilanie că nu in
formează O.N.U. despre situa
ția din Rhodesia și din cele 
cinci insule dependente de 
ea din bazinul Mării Caraibi
lor. De asemenea, a fost con
damnată Portugalia pentru re
fuzul de a informa Comitetul 
despre situația din coloniile 
ei.

La 27 septembrie, la Pnom 
Penh, au fost date publicității 
notele adresate de guvernul 
cambodgian guvernului tailan- 
dez in legătură cu incidentele 
care au avut loc la frontiera 
dintre cele două țări. In nota 
adresată la 20 septembrie se 
arată că un grup de 10 sol
dați tailandezi au deschis fo
cul asupra unei localități din 
provincia Battambang rănind 
numeroase persoane civile. In- 
tr-o altă notă datată la 27 
septembrie se arată că în 
noaptea de 23 august o sub
unitate a armatei tailandeze 
formată din 50 de militari a 
deschis focul asupra unui post 
de frontieră cambodgian din 
provincia Odar, rănind nume
roși soldați.

In aceste documente guver
nul Cambodgiei protestează cu 
energie împotriva noilor acte 
de agresiune ale trupelor 

cerînd ca 
ele să nu se mai repete.
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Un explorator suedez, dat 

dispărut din luna iunie, dato
rează clinilor săi faptul că se

Ministrul de interne al Me
xicului, Luis Echeverria, a de
clarat la o conferință de pre
să că „ordinul pentru eva
cuarea trupelor din orașul uni
versitar a fost deja dat". El 
nu a precizat cînd va deveni 
efectivă această operațiune, 
dar a menționat că trupele vor 
părăsi Universitatea națională 
autonomă din Ciudad de Me
xico „imediat ce personalul 
Universității va fi autorizat să 
reintre in posesia funcțiilor 
lor".
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Astăzi (duminică) urmează 

să aibă loc in Grecia referen
dumul asupra proiectului de 
constituție elaborat de guver
nul care deține puterea de la 
21 aprilie 1967. Corpul elec
toral, apreciat la 5,5 milioane 
de alegători, urmează să se 
pronunțe „da" sau „nu" asu
pra proiectului, care va intra 
ulterior in vigoare. Legea mar
țială, proclamată imediat du
pă venirea la putere a actua
lului guvern, este și acum in 
vigoare.

Intr-o cuvintare radiodifuzată 
pronunțată vineri seara, pri
mul ministru Papadopoulos a 
chemat pe alegători să spri
jine noua constituire.

La Umuahia a avut loc <> I 
reuniune comună a Adunăr.i | 
consultative biafreze și a Cor >- 
siliului șefilor de triburi, anun
ță agenția France Presse. In 
cadrul ședinței finale a aces
tei reuniuni a fost adoptată o ( 
rezoluție in care este reînnoit 
mandatul acordat colonelului . 
Odumegwu Ojukwu oontru „ ’x 
continua lupta pină la viC-tP 
rie".
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Ploile torențiale care au că

zut timp de trei zile în pre
fectura Tokushima din Insula 
Sikoku au inundat peste 4000 
de case. O parte din șosele 
au deveni: impracticabile, iar 
pe alocuri s-au semnalat sur
pări de teren. Depunerile de 
precipitații atmosferice au a- 
tis pe alocuri înălțimea de 
600 milimeffi.
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