
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. §1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Anul XXI (XXVI) Nr. 6 173 Duminică 31 august I960 4 pagini 30 hani

Cerințe de răspundere Pe traiectoria marii întreceri

in fața sporirii eficienței
conducerii

și organizațiile de partid
■

„Viscoza" Lupeni
găsește 

Fabricii 
„Viscoza" 

ca tro-

a activității economice
ANDREI COLDA, 

secretar al Comitetului de partid al minei Lonea
Din întregul cuprins al Raportului prezentat la Con- 

resul al X-lea al Partidului Comunist Român de către to- 
■ arășul Nicolae Ceaușescu, se desprinde, ca un fir roșu, 
ideea creșterii rolului conducător al partidului in viața 
societății, a necesității perfecționării formelor și metodelor 
de muncă ale organelor și organizațiilor sale.

Exercitarea de către organele și organizațiile de partid 
a rolului crescînd în viața socială este strîns legată, după 
cum se desprinde din experiența de pînă acum, de compe
tența și răspunderea cu care comitetele de partid, organi
zațiile de bază soluționează multitudinea de probleme care 
fac obiectul preocupărilor lor.

In raport se subliniază că partidul nostru își realizează 
rolul conducător in societate nu in mod declarativ, nu prin 
metode administrative, de comandă, ci prin linia sa ideo
logică și politică creatoare, marxist-leninistă, prin activita
tea politică și organizatorică intensă a organelor și organi
zațiilor de partid în toate domeniile, prin munca desfășu
rată pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, prin 
poziția înaintată și exemplul personal al comuniștilor în 
eforturile consacrate înfăptuirii programului partidului.

Comitetul nostru de partid, biroul său, s-a străduit să 
asigure fiecărei acțiuni, fiecărei măsuri pe care o întreprin
de. maximumul de eficiență, o deplină concordanță cu ce
rințele vieții.

Ar fi greu de presupus, de pildă, că noi am putea vorbi 
acum de succesele însemnate ce le-am obținut pe planul 
creșterii eficienței economice a minei noastre — care pp 7 
luni a obținut o economie la prețul de cost de 1 057 mii lei 
și un beneficiu peste plan de 1 357 mii lei — dacă atunci 
cînd au fost declanșate acțiunile în acest sens nu am fi 
insistat ca ele să fie susținute și de o intensă activitate 
politică.

Pe zi ce trece, conducerea treburilor la orice nivel de- 
v ine o muncă deosebit de complexă, ceea ce necesită din 
partea organelor și organizațiilor de partid un efort neobosit 
de căutare și găsire a unor soluții corespunzătoare, temei
nic fundamentate, apte să asigure succesul activității.

Pentru asigurarea traducerii în viață a mărețelor sar
cini ce ne revin in actuala etapă pe care o parcurgem, este 
necesar să atragem colective cit mai largi de 
comuniști la rezolvarea problemelor din exploatarea noastră. 
Astfel, pe lingă comitetul nostru de partid, avem organiza
te 3 comisii : economică, organizatorică, de propagandă și 
agitație. In componența comisiilor, pe lingă membrii comite
tului de partid sînt atrași comuniști cu o înaltă pregătire 
ideologică și profesională.

Comisiile își desfășoară activitatea pe baza planurilor 
de muncă, planuri ce conțin problemele și obiectivele re
ieșite din planul de muncă al comitetului de partid. De 
exemplu, în planul comitetului de partid era prevăzut, ca 
obiectiv, să se studieze modul de utilizare a efectivelor de 
la suprafață.
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In sprijinul celor ce doresc să viziteze „EREN“ ’69
Pentru a veni în sprijinul 

celor care vor să viziteze 
Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale de la Bucu
rești, Agenția centrală O.N.T. 
pentru turism în colaborare 
cu C F.R. au hotărit acorda
rea unor facilități și anume : 
50 la sută reducere la ta
xele de transport pe C.F.R. 
pentru turiștii care vin să 
viziteze expoziția în grupuri

organizate (minimum 15 per
soane): 25 Ia sută reducere 
Ia taxele de transport pe 
C.F.R. pentru turiștii indivi
duali.

Agențiile județene de tu
rism asigură pentru cei inte
resați procurarea biletelor de 
tren, biletele de intrare Ia 
expoziție, servicii de cazare, 
masă, turul orașului Bucu- 
reșth-.precum și orice alte ser
vicii solicitate de turiști.

Sfirșitul lui august 
colectivul harnic al 
de fire artificiale 
din Lupeni deținind, 
fon al priceperii muncitorilor,
tehnicienilor și inginerilor săi 
în organizarea superioară a 
producției și a muncii, un 
buchet de frumoase realizări 
obținute la toți indicatorii pla
nului. Calculele estimative fă
cute ieri de economiștii fabri
cii prezumțiază nivelele urmă
toare pentru cifrele de bilanț 
pe august: 100,6 la sută 
lizarea planului la fire 
mătase, 100 la sută ' 
fură de carbon, 113,2 la 
la sfoară de viscoză, iar 
nul producției globale și 
producției marfă îndeplinit în 
proporție de 101,2 și, respectiv, 
100,2 la sută. Un succes a fost 
repurtat și pe linia îmbună
tățirii calității firelor de vis
coză, indicator care la calita
tea A atinge nivelul de 72,3 la 
sută, fiind cu 0,3 procente su
perior celui planificat.

Din calcule rezultă totodată 
că sporul producției are o 
bază trainică — creșterea pro
ductivității muncii. creștere 
care a fost de 1,3 la sută, sau 
în expresie valorică de 54 lei 
pe salariat, față de plan.

Pe panoul fruntașilor între
cerii socialiste își merită cu 
prisosință locul sprijinitorii 
cei mai proeminenți ai reali
zărilor fabricii în frunte cu Ni- 
colae Ștefan de la secția sul- 
fură de carbon, bobinatoarele 
Ida Bcjenaru, Nastasia Șimon, 
precum și depănătoarea Susa- 
na Patachi de la secția fini
saj textil, iar de la secția fi
latură Aron Fencea. Victor 
Barna și Vasile Dondoș.
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In secțiile întreprinderii s-au 
realizat:
• 3100 m.p. de binale, sor

timent la care de la începu
tul, anului s-a obținut un spor 
peste plan de 576 m.p. :
• mobilă în valoare de 360 

mii lei, intrecindu-se proved'* 
rile de plan pe luna august cu 
2.2 la sută iar pe perioada tre
cută de la începutul anului 
28 la sută ;
• 5 700 m.c. agregate 

carieră, produs la care, do 
începutul anului, au fost 
vrați șantierelor de construc
ții din Valea Jiului 421 m.c.

m.c.

cu

Aportul substanțial l-au dat 
la uccste succese colectivul ca
rierei Peștera Bolii (maistru 
Gh. Schiller), colectivul secției 
de vată tapițerie (maistru Ion 
Sulu) și colectivul timplăriei 
de mobilă Petroșani 
Petru Lazăr). Pentru acest din 
urmă colectiv o mențiune spe 
ciulă : în luna august pricepu- 
ții limplari do mobilă au reu
șit să asimileze trei prototi
puri noi de mobilă ..Norma", 
..Gloria" și „Diham", care se 
fabrică în țară și sini mult 
căutate do populație.

I. BALAN

(maistru

Sarcini sporite în fața
cooperației meșteșugărești

loan MANAȚE, 
președintele cooperativei 

meșteșugărești „Jiul" Petroșani

Colectivul I.I.L.
Petroșani

înPe drumul unor rezultate 
continuă dezvoltare perseve
rează și colectivul priceput și 
harnic al întreprinderii de in
dustrie locală Petroșani. In 
sprijinul afirmației vin succe
sele cu care I.I.L. Petroșani 
încheie luna august. Planul 
producției globale se realizea
ză in proporție de 100,5 la su
tă. cel al producției marfă de 
100,4 la sută, al producției 
marfă vîndută și încasată de 
100 la sută. Livrările către 
comerțul socialist se realizea
ză pe august într-o proporție 
cte 100,5 la sută, indicator ca
re de la începutul anului de
pășește cu 10,6 la sută sarcina 
de plan.

După oum s-a arătat în Ra
portul Comitetului Central al 
partidului și în celelalte docu-' 
mente dezbătute la Congresul 
al X-lea al P.C.R., alături de 
alte sectoare de activitate ale 
economiei naționale, cooperației 
meșteșugărești îi revin in anii 
cincinalului viitor sarcini spo
rite în realizarea unui larg vo
lum de lucrări și servicii pen
tru populație, în întreținerea 
și repararea bunurilor de fo
losință îndelungată, în dezvol
tarea producției de artă popu
lară și artizanat, in realiza
rea unei game variate de pro
duse executate în serie mică 
destinate livrării la fondul pie- 
ții și pentru export, astfel in
cit volumul întregii activități să 
crească în viitorul cincinal cu 
48—58 la sută.

In primele șase luni ale a- | 
cestui an, pe^mniamblu coope
rativei, am realizat și depășit 
prevederile planului. In același 
timp membrii cooperatori s-au 
străduit să înfăptuiască și o- 
biectivele din angajamentele a- 
sumate care privesc ridicarea 
in continuare a eficienței eco
nomice — latură a activității 
definită în documentele de par
tid ca fiind factorul hotăritor 
al dinamismului economic care 
trebuie să stea la baza întregii 
activități a fiecărei întreprin
deri. Măsurile luate de condu
cerea cooperativei pentru redti-

cerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, scă
derea costurilor și a unor chel
tuieli neeconomicoase, urmări
rea îndeplinirii normelor de 
muncă. reducerea stocurilor 
supranormative, au dus la creș
terea gradului rentabilității în 
prima jumătate a anului curent 
cu 6,24 la sută și la obținerea 
unei economii de 10 lei pe mia 
de lei producție marfă.

La baza acestor rezultate e- 
conomice, mult superioare ce
lor obținute în aceeași perioa
dă a anului trecut, stă elanul 
sporit a) cooperatorilor, mobili
zați și îndrumați de organizația 
de partid, precum și aplicarea 
măsurilor indicate de conduce
rea de partid și de stat pentru 
organizarea 
producției, ridicarea

i calitativ al ... po
luției sub diferitele ei aspecte. 
t /Urmind liniile directoare in
dicate in documentele progra
matice ale Congresului, coope
rativa „Jiul" își va dezvolta 
mult baza tehnico-materială 
prin realizarea unui cuprinzător 
program de investiții. Astfel, în 
anii 1970—1971 se va executa 
un volum sporit de lucrări de 
investiții și construcții-moniaj; 
secțiile vor fi înzestrate cu noi 
utilaje și mobilier modern —

Festivalul internațional de 
folclor „România ’69“ a con
tinuat simbătă cu noi spec
tacole in Capitală și in țară.

In București, la Sala Pa
latului au evoluat interpreții 
grupului de dansuri popu
lare „Pajottcnland" (Belgia), 
ansamblurile „Vsacan" din 
Vsetin (Cehoslovacia), „Joza 
Vlahovic" din Zagreb (Iu
goslavia) și „Poenifa" din 
Brașov.

De asemenea, pe scenele 
caselor de cultură din Pre
deal și Sinaia s-au prezentat 
ansamblurile .Ivan Vazov" 
din Sofia (Bulgaria), artiștii 
tunisieni, grupul vocal al 
Școlii de institutori din 
Chartres (Franța), și din De
brețin (Ungaria).

La grădina de vară a Tea
trului „Al Davilla" din Pi
tești s-a desfășurat un spec
tacol susținut de ansambluri
le folclorice ale regiunii Gera 
(R.D Germană), „Danzerini 
di Lucinico" din Frioul — 
Gorizia (Italia), „Correvrots- 
Vaudes" din Corravilliers 
(Franța) și artiștii Casei de 
cultură din Bacău.

Ansamblurile de cîntcce și 
dansuri „Zemplin" din Mi- 
halovce (Cehoslovacia), din 
Karlsruhe (R.F. a Germaniei) 
și „Balada" din București au 
evoluat pe scena Casei de 
cultură din Oltenița.

Pe scenele grădinilor de va
ră din Tecliirghiol și Man- 
galia-nord au prezentat pro
grame, ansamblul sindicatelor 
din județul Bihor și respec
tiv ansamblul folcloric din 
județul Bistrita-Năsăud.

O
Pentru oaspeții de peste 

hotare — membri ai ansam
blurilor și specialiști, in sa
la Studio a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale", a a- 
vut loc un spectacol susținut 
de echipe folclorice și inter- 
preți individuali reprezen- 
tînd toate zonele folclorice 
ale țării noastre.

Instalație specială de 
selecționare mecanică 
a calcarului din steril

și perfecționarea 
nivelului 

deservirii popu-
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Un colectiv de specialiști 
de la întreprinderea minieră 
Hunedoara a conceput și rea
lizat o instalație specială de 
selecționare mecanică a cal
carului din steril. Instalația 
asigură creșterea de 4 ori a 
randamentului la operațiile 
de sortare și permite valori
ficarea superioară a acestor 
resurse naturale. Potrivit cal
culelor estimative instalația 
are o eficiență economică de 
aproape 2 000 000 lei anual. 
La exploatarea minieră Bă
nită care aparține, de ase
menea, întreprinderii miniere 
Hunedoara se montează o 
instalație nouă de spălare și 
valorificare superioară a cal
carului mărunt extras aici.

î FILMELE LUNII SETTEMBRIEl
■

r LA CINEMA
C „7 NOIEMBRIE"

0 1—5 : Tinerețe fără bă- 
_ trinețe — o producție a Ca-
g sei de Filme București. Sce-
g nariul și regia — Elisabeta
g Bostan. Cu : Mihai Pălădes-
■ cu, Emanoil Petruț, Ana
B Szeles, Carmen Stănc-scu,
B Mircea Breazu, Nicolae Se-
B căreanu.
B
® 0 6—IU : Noaptea genera-
■ Iilor, seria I -,i a Il-a, o co- 

producție franco-engleză, ci-
™ nemascop, color. Film poli

țist, cu un subiect ieșit din 
comun. Evoluează : Peter
O’Toole, Omar Sharif, Tom 
Curtenay, Donalt Pleasence, 
Philip Noiret, Cristopher 
Plummer, Juliette Greco.

0 11—15 : Singeroasa nun
tă macedoneană — O produc
ție „Vardar" Film Skoplje — 
Iugoslavia. Film inspirat din 
istoria Macedoniei, acțiunea 
petreeîndu-se la începutul se
colului, în Macedonia aflată 
sub ocupația turcească.

0 16—20 : Omul momentu
lui — O producție a studiou

rilor engleze 1965. Comedie 
cu Norman Wisdom.

0 21—25 : Creola, ocliii-ți 
ard ca flacăra — O copro
ducție franco-italiană. cu 
Nico Manfredi, Pamela Tiffin, 
Ugo Tognazzi.

@ 26—30 : Contesa Cosei,
seria I și a Il-a, o produc
ție a studiourilor din R. P. 
Polonă. Filmul evocă idila 
romantică a contesei Cosei și 
a regelui August al II-lea.

LA CINEMA 
„REPUBLICA"

0 1—4 j Pașa, coproducție 
franco-italiană. Film polițist, 
cu Jean Gabin (in reluare).

0 5—7 t Preludiu, o pro
ducție Mosfilm, 1962. Ecra
nizare după nuvelele „Valia“f 
și „Volodea" de Vera Panova.

• 8—11 ! Bună ziua, con
tesă, o producție a studiouri
lor spaniole (in reluare).
• 12—15 ■ Roșii și albii, o 

producție ungaro-sovictică, 
1967.

0 16—20 : O chestiune de ■ 
onoare, o producție a studiou- ■ 
rilor italiene. Film artistiG, de * 
moravuri cu: Ugo Tognazzi, 5 
Nicoletta Machiavelli, Bernard » 
Bl ier, Franco Fabrizi.

■0 21—231 Anul trecut la q
Marienbad, o coproducție y
franco-italiană 1961. Regia ■
Alain Resnais. Cu : Delphine ■
Seyrig, Giorgio Albertazzi, ■
Sacha Pilobff. ■

■
0 24—28 < Soarele vaga- B

bonzilor, coproducție franco- 8
italiană, cinemascop, color. 0
Film polițist, cu Jean Gabin. H

Drum bun, prietene !

La Casa de cultură

Noi cercuri și cursuri
Inccpînd cu data de 15 tpp- 

tembrie, pe lingă Casa de cul
tură din Petroșani, vor func
ționa cercuri de croitorie, dac
tilografe, chitară, acordeon și 
balet (ultimile două pentru co
pii). Cercurile au o durată de 
9 luni. înscrierile se primesc 
în fiecare zi, la secretariatul 
Casei de cultură, între orele 
8—12.

A
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PETROȘANI

Aniversarea proclamării
R. D. vitim

Sub cerul albastru, în razele binefăcătoare ale soa
relui — cresc și înfloresc toate florile unui pâmînt locuit 
de oameni ce cunosc și bucuriile muncii și vieții dar și 
urgia bombelor lansate de agresori din același cer al
bastru, sub aceleași raze ale soarelui.

La a 24-a aniversare de la proclamarea Republicii 
Democrate Vietnam, viteazul popor al acestei țâri, strîns ’ 
unit în jurul Partidului Celor ce Muncesc, trăiește cu 
convingerea împlinirilor prezentului, a altor împliniri 
viitoare pentru care nici un sacrificiu nu este considerat 
prea mare.

De la tineri pînă la bătrîni mereu pregătiți să-și a- 
pere neamul și țara, vietnamezii înscriu în istoria lumii 
paginile unei epopei ce va rămîne peste veacuri.v ___ 7

CIFRE, FAPTE. REALIZĂRI
0 Anul trecut, productivitatea muncii și valoarea glo

bală a producției industriale au fost superioare celor din 
1967; producția de energie electrică a crescut cu 30 la sută, 
producția, uzinelor de stat — cu 13 la sută. Valoarea pro
ducției destinate dezvoltării industriei regionale a crescut 
de peste trei ori, iar valoarea producției destinate agricul
turii reprezintă 32 la sută din valoarea globală a produc
ției din industria grea.

0 In primul semestru al anului curent, valoarea pro
ducției industriale a crescut cu 7 la sută în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului trecui. La energia elec- 
tiică cu 38 la sută, la lemn — cu 13 la sută, la îngrășămin
te — cu 11 la sută.

0 In primul semestru 1969, în ramura construcțiilor 
de bază au fost deschise 155 de șantiere importante ; 50 de 
construcții au fost deja terminate. Productivitatea muncii 
a crescut cu 5—10 la sută. Valoarea globală a materialelor 
de construcție produse de întreprinderile industriale depen
dente de această ramură a crescut cu 31 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anhlui trecut.

0 Industria regională continuă să se dezvolte cu suc
ces. întreprinderile mecanice, chimice, de sticlărie, de țe- 
sățorie, de tăbăcărie, atelierele de confecții, de vopsitorie, 
întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare etc. 
și-au mărit producția cu 2.5—12 la sută față de primul se
mestru 1968. A crescut în special volumul producției la 
materialele de construcție — cu 24 la sută, la bunuri de 
larg consum — cu 10 la sută.

0 In provincia Son La. odinioară complet lipsită de 
industrie, a intrat în funcțiune o mare fabrică de hîrtie.

0 In cursul primului semestru 1969, transporturile c- 
fectuate de Ministerul Comunicațiilor și Transporturilor au 
înregistrat o creștere de 8.3 la sută în ce privește tonajul 
și de 28 la sută în ce privește lungimea traseului în com
parație cu semestrul întîi 1968. Volumul transportului de 
huilă din regiunea carboniferă Quang Ninh în provinciile 
din interiorul republicii a crescut cu 23 la sută.

Un important volum de mărfuri a putut fi furnizat pro
vinciilor din regiunile de munte înaintea sezonului ploilor.

0 In primele șase luni ale acestui an, serviciile de co
municații și transporturi au reparat și construit 7 000 de 
drumuri și 3 429 de poduri și viaducte, au dat in folosință 
20 960 noi mijloace de transport.

Lungimea drumurilor construite sau reparate a crescut 
cu 43 la sută în provincia Nam Ha din deltă și cu 25 la 
sută în provincia Ha Giang din regiunea muntoasă Bac Bo.

0 In pofida pierderilor provocate de bombardamentele 
aviației americane și a condițiilor impuse de agresiunea 
S.U.A. cooperativele agricole și-au consolidat an de an 
baza tehnico-materială. In prezent, aproape 95 la sută din 
numărul familiilor de țărani din R. D. Vietnam fae parte 
din cooperative. In provinciile Vinh Linh, Quang Binh în 
care vicisitudinile agresiunii au fost mai mari, cooperativi
zarea agrioulturii a cuprins chiar 97—100 Ia sută din numă
rul familiilor țărănești.

„ȘARJE UMORISTICE'■
Azi, la ora 20. în sala mare a Casei de cultură a sindi

catelor din Petroșani, un colectiv de apreciați actori ai Tea
trului de estradă din Deva, va prezenta un spectacol cu 
noua revistă muzicală „Șarje umoristice**.

Spectacolul, antrenant ca orice montare a genului re
vuistic, merită să fie văzut, interpretarea fiind asigurată de 
actbri care ne-au obișnuit cu evoluții scenice prestigioase.

ACTORII PETROȘANENI ÎN TURNEU
Luni. 1 septembrie, Teatrul de slat „Valea Jiului" pleacă 

intr-un turneu prin țară care se va încheia o dată cu sfirși- ( 
tul lunii. In cele 30 de zile, actorii petroșăneni vor prezenta 
spectacole la Hațeg. Călan, Deva. Hunedoara, Orășlie, in sta
țiunile balneo-climalerice de pe frumoasa Vale a Oltului, in | 
alte localități. Ei \or urca scenele țării cu piesa lui Alexan- , 
dru Mirodan „Transplantarea inimii necunoscute*.
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!<• căsătorit \ inc la

metalică
a-

ANECDOTEA °1 in <

totul
dorm.

o
de reproșuri 
se adresca-

Așteptăm să treacă ploile și 
apoi înotăm mai departe.

calmi, 
ncr-

îi în-

că meri- 
mea
Dar asta

ANUNȚ intr-un
I New York
ț „Stați comod și fiți 

Este deajuns că sint cu 
vos“.

uitoruȚ verbului a 
vul : Eu dorm, tu dormi.

Mg FREDDY : Nu cred 
/ tarn 1 pe compunerea 
/ Profesorul : Nici eu.

este cea mai mică notă pe care 
l>ot s-o dau.

Aplicații „ferestre 
ale dispozitivelor spațiale

Da- ă acum îți va ani multe 
JncFuri păreau imposibile, as
tăzi multe au devenit posibile. 
Utopia începe sâ se transfor- 
jr.r în realitate.

Exemplul ce! mai concludent 
ți convingător îl constituie 
Rate sau aproape toate dispo- 
xjtbeir. aparatele și instru
mentele create dc om pentru 
Bbsrul in spațiul cosmic.

Unele sînl petfbcțîonâri ale 
unor instrumente cunoscute de 
mult de toată lumea, Dc e- 
xmiplu : camerele dc televi
ziune. aparatele fotografice, 
jouHc categorii dc mase pîas- 
lire. Relația este valabilă și 
in sens invers — descoperiri 
Rhnicc cu aplicații strict spa
țiale înrep să-și c roiască drum 
Si tehnica

Pentru a 
fi rdependență 
tehnici 
a-estră" 
lă pe 
licii ț 

listă 
care 
mint.

Clarificarea imaginilor obți
nute cu aparatele de raze 
Roentgen se poate face cu 
un aparat jicntru clasificarea 
imaginilor dc televiziune spa
țială. trecindu-le printr-o ma
șină electronică dc calculat, 
jftparatul folosit la înregistra
rea pulsului șî respirației as- 
Renauților este folosit acum 
Ia supravegherea pacienților 
cardiaci.

Printre dispozitivele create 
dc tehnicienii N.A.S.A. se nu-

mără un comutator acționat 
prin simpla mișcare a pleoa
pelor care a fost adaptat la 
cărucioarele cu caro se depla
sează infinnii paralizați.

Un transmițător radio, felo-

| Amprentele
buzelor

terestră.
ilustra această in

str insă intre 
„spațială" și cea ..tc- 
Admînistrația națiana- 

ntru problemele acronau- 
,.i cercetarea spațiului cos- 
(N.AS.A.) a publicat o 
dc invenții și descoperiri 
pot avea aplicații pe pă-

sit la transmiterea electrocar
diogramelor aslronauților aflați 
in camere centrifuge este apli
cat cu succes la supraveghe
rea copiilor în spitale. în ca
zul crnd un mic pacient înce
tează să respire timp de nu
mai 10 secunde, intră in func
țiune un sistem de. alarmă, ca
re avertizează sora de servi
ciu.

Căștile spațiale au fost mo
dificate in așa fel incit ele 
pot măsura consumul do oxi
gen al unui pacient pe capul 
căruia s-a aplicat o aseme
nea cască.

Acestea sînt numai cîteva 
din instrumentele și dispoziti
vele medicale care-și găsesc 
aplicare terestră.

Pe lista N.A.S.A. se află in
cluse o mulțime de alte in
strumente tehnice care pot fi 
folosite in condiții normale.

Un ciocan electromagnetic 
folosit la nituirca rachetei 
„Suturn-V", fără a slăbi me
talul din jurul niturilor, este 
întrebuințat in doeuri, la con
struirea avioanelor și în fabri
cile de automobile. In dome
niul electronicii spațiale s-a a- 
juns la condensarea unui cal
culator pină la dimensiunile 
unej monede de 25 cenți.

I.ista publicată de N.A.S.A. 
cuprinde, printre altele, și dis
pozitive „ale viitorului". /Ast
fel, sateliții meteorologici ca
re au ajutat la anunțarea din 
vreme a unor calamități na
turale, cum ar fi uraganele, 
vor putea fi folosiți și la sem
nalarea unor zone de pe pă- 
mint în care pot avea loc alu
necări de teren sau la localiza
rea unor zone cu rezistența 
mai slabă.

Pe ’ dc altă parte, metalur
gia spațială ar putea ajuta la 
crearea unor metale care nu 
pot f) obținute in condiții de 
gravitație normală. Bulele de 
aer vor putea fi amestecate 
în mod uniform cu oțelul so
lid, dînd naștere unei spume 
a cărei greutate rivalizează cu 
aceea a lemnului de balsa — 
cunoscut- pentru 
foarte redusă. ' 
tența acestui nou 
loază pe aceea a 
pact.

Alte materialo 
fi amestecate pe pămînt din 
cauza densității lor diferite 
pot fi combinate în condiții de 
imponderabilitate pentru a 
forma noi aliaje și produse 
compuse.

experimental 
a) uzinei „General Electric" 
din Sconactady (statul New 
York) a fost prezentată pen
tru prima oară o nouă ma- 
.șină-robot denumită „SAM". 
Ea poale fi folosita în dife
rite ramuri ale industriei 
pentru mutarea unor încăr
cături grele în condiții in 
care utilizarea unor hamali 
obișnuiți este dificilă. Spre 
deosebire dc confrații săi, 
mașina nu este dirijată dc un 
creier electronic, ci de cre
ierul uman. Ea are 3,5 metri 
înălțime, cântărește 1 200 kg 
și se deplasează pe picioa
rele sale de aluminiu cu o 
v iteză de 0 km/h. Cu un sin
gur picior (robotul pășeai 
pe patru picioare), cl poal 
ridica o greutate dc pină la 
500 kg și trece cu ușurință 
peste stive de grinzi dc lemn 
in greutate, de cite 80 kg fie
care. Acest colos poate efec
tua și operații mult mai de
licate : punînd laba sa grea 
pe un ou de găină, mașina 
îl poate ridica fără să-i cra
pe coaja.

în care locuiesc cu.

sculptui 
de

Amprentele buzelor pol servi 
■u același succes ca și cele di
gitale la identificări a mv i 

I-. Un susținător al a- 
procedcu este do tu ui 

Kazuo Suzuki, caic a 
. in acest scop studii a- 

mănunțilc în laboratorul său 
î Tokio, pe baza examinării 
300 de pacienți intre 6 și 57 
ani. Suzuki este convins că 

nici un om nu are buzele iden
tice eu ale celuilalt. Chiar ge
menii, oricit de mare ar fi ase- 

a dintre ci. au trăsături 
perfect distinctive.

seama dc aceste ron- 
amprcnlcle buzelor pot 

ino- I~ vațiej sau nevinovăției unei 
persoane suspectate dc acțiuni 

. ilegale. De altfel, procedeul a J fost deja utilizat de poliția rlîn 
Tokio. Acum cîteva luni, poli
ția metropolitană primise o scri
soare anonimă prin care era -1- 
menințatâ câ va fi aruncată in 
aci., clădirea agenției centra! , 
forțelor ordine'). In urma unei 

au fost reținute două 
r-rsoanc suspecte. Șansa loi a 

•ă expeditorul anonimei 
isj lăsase amprenta buzelor pe 

, lie. Coi doi 
..suspecți" au fost imediat puși 

i că ampren
tele lor nu coincideau cu " le

? pe plic.’
viitorul procedeului in do-

I mănarea
■ perfect ui:
I Ținînd s
_ Statăl'i, ah) pi ci nun? uu/ziui i 
I constitui dovezi sigure ale vii 
5 văției sau nevinovăției ui

an. bete a
.JPrsz«itin

I fost
I iși lasase amprenta
I timbrul lipit pe pli<

I „suspecți" au fost
in libertate pentru 

Itclr ---tJ
de

I Viitorul procedeului in do- 
meniul justiției este ncindoicl-

Inic — afirmă susținătorii lui.
Iar unii, malițioși, adaugă . că I soții gelo>i au toate motivele-
s-ă spere "ă investigațiile

1 ■ or deveni in felul acesta

In existența •«a multiseculară omenirea a consumat ex
trem de puțin combustibil, 'ținînd seama că in ultimele trei 
secole s-a consumat mai mult combustibil decit în întreaga 
istorie a omenirii. In ritmul mereu crescind de utilizare a 
energiei, capacitățile instalate se dublează acum la fiecare 
zece ani. iar în unele cazuri la fiecare șapte ani.

O
La dineul oferit de președintele Nixon in onoarea as- 

tronauților americani Neil Armstrong. Edwin Aldrin și 
Michael Collins, au participat 1 500 de persoane. Această 
cifră depășește de zece ori pe aceea a persoanelor, care 
pol intra in saloanele Casei Albe. De aceea dineul a fost or
ganizat la -Century Plaza Hotel* din Los Angeles.

O
Pentru a dresa ciinii să nu mai latre tot timpul, în 

merica li se pun niște zgărzi electronice, 
latre, se produce o ușoară descărcătură 
nedureroasă. care ii face insă să tacă.

O
Matematicienii au calculat că numai 

mișcări la o partidă de șah sint posibile ______________
000 000 000 000 000 variante. Pentru ca să se efectueze acest 
număr astronomic de mișcări, figurile ar trebui deplasate 
continuu fără întrerupere timp de 217 miliarde de ani

O
Elevul australian N. Berman, in vîrstă de 13 ani, a 

parcurs sub controlul oficial al Societății cicliștii» din țară, 
500 mile (804 km) cu bicicleta in 31 de ore. La u.timele 60 
de mile, băiatul a mai avut încă putere să străbată această 
distanță cu o viteză medie de 29372 km/h.

O
(onform pronosticurilor științifice, tineretul de astăzi 

va ajunge să trăiască peste 100 de ani. Pentru a atinge insă 
longevitatea de 120 de ani, calculată pentru anul 2020, oa
menii din vremea aceea vor trebui să-și petreacă mult mai 
mult timp in spital decit astăzi.

O
Portocalele, lămiile și piersicile au fost aduse din 

China.

Cind încep să 
electrică, absolut

IA fost descoperit orașul Sybaris?!
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Dapâ alii mal iile istoricilor 
dm antichitate, orașul Sybaris 
a lost construi! cîndva de 
greci in sudul Peninsulei ita
lice. pe litoralul Mării Ioni
ce. Orașul a al ins apogeul 
prosperității sate cu aproxi
mat iv 2 500 de ani in urmă, 
dar cu șase secole înainte de 
era noastră, Sybaris, vestit 
pentru bogățiile și luxul său, 
a lost ocupa! și distrus de ve
cinii săi răvboinici din orașul 
Croton.

Arheologii uu început să 
caute urmele orașului încă a- 
cum 1t)0 de ani. Dar abia de 
cur'md, omul de știința ila-

lian Giuseppe Fot și ameri
canul Felix Rany au comu
nica1 că locuJ unde se aila 
legendarul oraș a fost, în 
sfirșit, stabilit. Ruinele orașu
lui Sybaris, aliate la o adîn- 
cime de 6 m sub pămînt, au 
iost descoperite cu ajutorul 
unui apurat special — mag- 
netometru cu cesiu — în va
lea rîului Crai, situată la 7,5 
Am de mare.

Din sondele lorale de oa
menii de șliinfă în acest loc 
s-au scos bucățele de jiglă 
antică și vase de Iul. Săpătu
rile arheologice continuă.

care nu există
Eniversul este un „cîmp" imens, pasionant, derutant. 

Nimeni nu a reușit să înțeleagă anarhia care domnește in 
cortegiul sateliților Soarelui.

Născute, pare-sc, din același nor cosmic, planetele ar tre
bui să se caracterizeze prin uniformitatea legilor lor. Dar, 
dimpotrivă, in Universul nostru domnește o dezordine totală 
și o fantezie nemărginită. Planetele descriu orbite de for
me diferite, in planuri diferite, cu viteze unghiulare mer- 
gind de la 1° la 553° (unghiul descris de* raza vectoare in 
unitatea do timp). Pămîntul și Venus sini planete vecine și 
par să fie surori. Cu toate acestea, ele se rotesc în sens in
vers, Pămjntul se invîrtc de 100 de ori mai repede decît 
Venus, iar cimpul magnetic care joacă un rol considerabil 
pentru Pămînt nu există pe Venus. Jupiter, cu un volum 
cit al tuturor planetelor luate la un loc, se rotește in jurul 
axei sale cu o viteză foarte marc. O rotație completă o e- 
fectuează in zece orc. S-a constatat că această planetă ira
diază de patru ori mai multă energie decit primește de la 
Soare. S-ar putea deduce că singura lege care domnește in 
sistemul nostru solar este aceea de a nu exista legi..
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soțul dv. ?— Dar ce este
— Degustător.

.Ogoniok

I

NEIL ARMSTRONG A FOST IERTAT
în baza unui decret emis în Scoția în s colul XVI, as

tronautul american Neil Armstrong urmează să fie... exe
cutat prin spinzurătoare dacă va pune piciorul pe pămintuî 
acestei țări. Astfel se explică de ce Asociația R.A.F. (For
țele Aeriene Britanice) din Scoția, adresîndu-i invitația de 
a vizita Expoziția scoțiană de aeronautica, ce se \a deschide 
Ia Prestwick Ia 27 septembrie, a avut grijă să precizeze: 
„Nu veți fi spînzurat dacă veți veni". In timpul regelui 
James al V-lea al Scoției, membrii clanului Armstrong, chi
purile vechi strămoși ai primului om pe Lună, și-au făcut 
o tristă faimă de membri ai unei bande cc acționa in plin 
codru. Ei au fost declarați scoși în afara legii și. pr’n de
cretul sus-menționaț .James al V-lea a hotărit ca toți mem
brii bandei, pe măsură ce vor fi prinși, să fie pedepsiți cu 
moartea prin spinzurătoare. Purtătorul de cuvfnt al Aso
ciației R.A.F. a arătat că in Scoția mai există numeroase 
districte în care această lege contra vechilor familii Arm
strong nu a fost încă abrogată „Astfel, a adăugat cl, ne-am 
simțit obligați să-i spunem lui Neil Armstrong că totul a fost 
uitat și, ca oaspete de onoare, i se va face la expoziție pri
mirea cuvenită".

In partea de nord a 
ganislanului a fost d( 
perilă o sculptură dc mări
mea unui ou de găină, rc- 
prezcntînd un cap de om. 
Ea a fost executată dintr-o 
bucată dc calcar și datează 
de acum 20 000 dc anî.

Sînt binecunoscute dese
nele de pe stinci din perioa
da glaciară care s-au conser
vat in peșterile din estul 
Spaniei, din nordul .și sudul 
Africii, dar sculpturi din e- 
po-a aceea care să fi rezis
tat pină in zilele noastre 
sint foarte rare, in muzeele 
din lumea întreagă există în 
prezent doar cîteva aseme
nea exemplare.

contractului. Eu cad 
primul.

Wetwochc" (Zurich)

,Pravda'

In S.U.A. sa eliberat un 
patent pentru o „bombă de 
iluminare-4 terestră, cu alte 
cuvinte pentru o iluminare 
puternică, dar dc scurtă du
rată, a unor mari supra
fețe sau obiecte.

Un tub de aluminiu lung 
de cea. 46 cm <și cu diame
trul de 2.5 cm se umple cu 
un amestec presat de pul
beri de magneziu și alumi
niu.

O astfel de „luminare" ar
de timp de 54 minute, emi- 
țind o lumină albă de 225 
lumen i.

— Altfel nu reușesc să-mi îndeplinesc norma. 
„Wochenprcsse*

— MAMĂ, te rog schim
bă-mi numele !

— De ce ?
— Pentru că tata a spus că 

o să mânînc bătaie la fel de 
sigur, precum mă cheamă Bo
bby.

— MAMA, 
gorilă.

— De ce?
speriată.

— Poate așa o să-mi dai vo
ie să mă cațăr în copaci și să 
mănînc _cîje fructe vreau eu.

va ®
— DE CE plingi, Billy ?

' — Am curățat colivia și mi-a 
zburat canarul.

— Dar cum ai curățat-o ? 
aspiratorul^.

O
CE stai cu ochii în- 
fața oglinzii, Billy ? 
să văd cum arăt cînd

— DOMN Li LE doctor in ul
tima vreme soțul meu a în
ceput să^.și tirșiic picioarele. Tre
buie să facem ceva de urgență.

— Ci ți ani are soțul dv. ?
— Ce importanță are vîrsta !
— Dar totuși ?
— Optzeci și trei...
— Atunci ce mai vreți?
— Vreau ca să nu-și mai 

tirșîie picioatclc.
O

PACIENTA către medic :
— Vmdccați-mă !
— Dar ce vă doare ?
— Stabiliți singur; De 

ceea sinteți doar medic!
O

) PROFESOARA nouă intră
• în clasă. Ea vede în ultima 

bancă doi elevi care nu se de
osebesc cu nimic unul de. altul.

— Sinteți gemeni ? — 
treabă ea.

— Nu, doamnă.
— Cum nu ? Văd că 

coincide : asemănarea, data naș
terii, numele părinților, adre
sa. Sigur că sinteți gemeni.

— Nu, doamnă — protestea
ză amîndoi băieți

— Și atunci cum se explică?
— Sintem ceea ce a mai ră

mas din tripleți.
O

\ BOBBY vine acasă după pri
ma zi de .școală.

— Pot să scriu, pot să scriu 
— zise e] bucuros.

— Ce ai scris ? — l-a între
bat mama sa.

— De unde vrei să știu, că 
de citit nu știu să citesc.

UN TINÂK
'■prietenul său :

— Vreau să mă sfătuiesc cu 
tine. Mîine este ziua soției melc 
și nil știu ce jcadou să-î cum
păr.

—■ Intrcab-o ce-și dorește ?
— O, nu. Chiar atiția bani 

nu am disponibili.

o
aș vrea să fiu

întreabă mama

DUPĂ un schimb
' în familia Y soția 
ză soțului:

— Fiindcă așa stau lucrurile, 
eu mă duc Ia maina._ să vină 
ca să stea aici—

_  ? I j »
O

O

Inserare pe Jiu.

Foto : Ion L1CIU

— TREBUIE să mănînci tot, 
așa ai să crești mai repede.

— Nu vreau să cresc. Dacă 
cresc mai repede, am să îrabă- 
trînesc mai curînd și atunci am 
să mor tînăr.

V °
PROFESORUL : Substanti-

țvul este un nume de lucru sau 
ființă. Cine-mi dă un exemplu 
do substantiv ?

Elevul : O vacă.
Profesorul : Foarte bine. Alt 

substantiv.
Elevul : Altă vacă.

(Viena)

II
Eu m-am născut în casa 

noastră. Pe un pat de seîn- 
duri. N-auzisem de mater
nitate. Mai bine. Altfel aș 
fi vrut acolo. Parcă a fost 
ieri ziua aia. îmi amintesc 
că un frate al mamei venise 
călare pe un cal maro să 
mă felicite pentru perfor
manța mea de a fi brunet, 
cu ochi albaștri. îmi adu
sese și o cutie cu prăjituri 
de la cofetăria din Petrila 
și m-a sfătuit că, dacă voi 
fi mare, să merg neapărat, 
măcar o dată, în respectiva 
cofetărie. Voi întilni ceva 
neprevăzut. I-am promis să-i 
respect sfatul.

Și atunci, el a incălecat 
pe calul lui maro, iar eu 
m-am făcut mare și am 
mers la cofetărie. Vroiam să 
văd 
nou, 
ram
multi la o masă : Mina, Co
rina, Florica, Lola, Duța, 
Gigi, Coti, Șimi, Moțu, Ma-

ties, Karculca... și eu. Ei 
toți, eu singur. Mă uitam la 
ei. Le vedeam pe ele, pi
cior peste picior, cu fustele 
mult deasupra ceșcuțelor, 
sorbindu-și coniacul și ' sco- 
țînd rotocoale de fum din 
țigările lor favorite — Car-

Micro foileton

nemaivăzutul. Totul __
curat, frumos. Deși e-. țjț. 
singur, am stat mai

păți fără filtru. Le vedeam 
ghicindu-și în zațul de ca
fea viitorul, prezentul și, mai 
ales, trecutul. Ii vedeam pe 
ei sorbindu-le din ochi pe 
ele, pe sub strcașinilc ' de 
păr ce Ie acopereau frunțile 
mai mult înguste decît mai 
mult late, în timp ce masa 
scrișnea de durere sub de
getele lor nemiloase ce con
duceau briceagul bine ascu-

— Pe tine cum te cheamă, 
suflețcle ?

— Alina, mami.
— Scrie acolo, Moțule!

— Dar pe tine, îngeraș ?
— Florica, sfinte Sisoie!
— Altoieștc-o și pe ea, pă

rinte !
Dintre toți, unul era mai 

dibaci. Numele inscrustate 
de el pe nevinovata masă 
albă a cofetăriei vor fami
ne neșterse pe fața acele
ia care le-a indurat, pînă la 
obștescul ei sfirșit. care e 
destul de aproape.

Doamne, și ce claie 
păr avea asupra unui < 
căruia ii spunea cap ! 
mâna așa dc bine cu 
ma acelui cal maro, i 
m-au podidit amintirile 
am strigat cil m-au 
balamalele : ..Fraților, 
văzut un cal maro ?•' La ca
re, pletosul mi-a răspuns in 
rimă : „Nu, dar am văzut o 
giscă bleu", Era lingă cl gis- 
culița. li turna trei stele 
prin pilnia lui de argint, in 
timp ce el ii încrusta nu
mele pe nevinovata masă al
bă a cofetăriei petrîlene.

G. DINA

de 
o\ al 
Se

co a- 
incit 

' Ș* 
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Cerințe de răspundere în fața sporirii 
eficientei conducerii de către 

organele și organizațiile de partid 
a activității economice

< Urmare din pcc I

Comisia economică, prețu
ind această sarcină din planul 
de munca al comitetului, a în
ceput studiul in cadrul căruia 
s-a stat de vorba cu toți mun
citorii dc la suprafață și cu 
conducerile sectoarelor, stabi- 
Jindu-se situația fiecărui mun
citor pentru a sc putea trage 
concluzii cit mai juste in ori
entarea redistribuirii la alte 
lucrări, in vederea aplicării pe 
cit posibil a principiului : o- 
mul potrivit la locul potrivit. 
S-n urmărit dc asemenea, dacă 
există muncitori la suprafață 
Cine «r puica fi introduși în 
subteran, fie restructurindu-sc 
o parte din posturi, fie căutin- 
dy-sc posibilități de înlocuire.

Concluzia comisiei economice 
a fost adusă la cunoștința con
ducerii minei, reușindu-sc ca, 
pe baza recomandărilor comisi
ei să fie transferați 16 munci
tori in subteran. Dc asemenea, 
comisia organizatorică a făcut 
un studiu asupra posibilităților 
de lichidare a fluctuației de 
efective dc pe un schimb pe 
nitul. Din analiză au rezultat 
consecințele fluctuației asupra 
realizării planului dc producție, 
perturbările și indisciplina ce 
se creează, repercusiunile ce. le 
are asupra activității organiza- 
țbtoi de partid.

Trebuie să arătăm aici că 
deși s-a analizat în plenara 
comitetului de partid această 
problemă luindu-se și măsuri, 
eficiența lor nu s-a urmărit cu 
perseverența necesară și astfel 
nicj fluctuația nu a fost oprită, 
neajuns ce trebuie să preocupe 
șr pe viitor organizațiile noas
tre de partid.

Eficiența muncii organului 
nostru de partid, a secretarului, 
depinde de capacitatea lor de 
organizare a muncii de îndru
mare. de participarea la aceas
tă activitate a întregului organ. 
>n ceea ce privește membrii 
comitetului nostru de partid, 
putem evidenția activitatea 
bună desfășurată de Ștefan 
Apctrichioaie. Florian Buia, Ni~- 
ce-Tae Popovîci, Susana Blaga, 
Cești că Burian. Miron Rcbedea, 
Ghcorghe Lăzârcscu, Maria 
Făreaș precum și a secretarilor 
organizațiilor dc bază Ghcorghe 
Orban, Carol Labo, Constantin 
Guran, Ștefan Nagy care nu 
precupețesc nici un efort pen
tru a traduce in viață sarci
nile primite. Insă îndrumările 
și activitatea desfășurată de 
comitetele de partid din cadrul 
raioanelor I, II. III, IV are un 
caracter general și, ca urmare.* 
n-au- putut' determina în bine 
starea de lucruri care există

in domeniul realizării planului. 
Or aceasta este tocmai rezulta
tul lipsei de cunoaștere a situ
ației reale din sfera dc activi
tate a organelor respective. Se
cretarii comitetelor de partid 
pe raioane, ai organizațiilor de 
bază, responsabilii de schimb 
și conducătorii de zone au fost 
întrebați de ce nu sc realizează 
planul, care sini cauzele de se 
înregistrează zilnic nercalizări. 
Cu toții invocă foarte senin 
lipsa de efective. Intcrcsîndu-ne, 
însă, mai îndeaproape, am con
statat câ pe lingă lipsa dc e- 
feclivc, care intr-adevăr este o 
cauză esențială a rămînerilpr 
in urmă, mai sini și altele care 
determină ca raioanele, zonele 
să nu-și realizeze sarcinile de 
plan și anume: procentul de 
plecare in concediu nu a fost 
respectat, aprovizionarea brigă
zilor cu cele necesare este de
fectuoasă. se produc numeroa
se avarii la puțuri, nu se res
pectă cele 8 orc dc muncă ele. 
Toate acestea le erau prea pu
țin cunoscute comitetelor de 
partid pe raioane, conducători
lor zonelor, din care cauză a 
fost noccșară intervenția comi
tetului de partid pe mină, a 
conducerii minei, spre a lua 
măsurile corespunzătoare.

Pentru lichidarea unor ast
fel de fenomene, in perioada 
care urmează, comitetul de par
tid iși propune ca in cadrul 
instruirii secretarilor comitete
lor dc partid pe sectoare, a bi
rourilor organizațiilor de bază, 
să acorde o atenție mai mare 
îmbogățirii cunoștințelor aces
tora in domeniul economic, și 
în ceea ce privește organizarea 
producției, organizarea și con
trolul îndeplinirii hotăririlor 
partidului și guvernului, a ho
tăririlor proprii — una din ce
le mai importante laturi ale ac
tivității organelor și organiza
țiilor dc partid.

Complexitatea sarcinilor con
strucției socialiste reclamă o 
judicioasă folosire a forțelor, 
determinarea tuturor cadrelor 
să-și îndeplinească cu răspun
dere atribuțiile ce le revin. Și 
in această direcție mai avem 
membri ai comitetului de par
tid care nu se străduiesc să-și 
ducă la îndeplinire sarcinile în
credințate. Așa sînt tov. Teo
dor Cioroianu, Tibcriu Nicolae, 
Avram Pătrui, Victor Huică, 
Ghcorghe Balica etc. Comitetul 
de partid și biroul său va cău
ta să-i atragă mai mult în re
zolvarea problemelor ce le ri
dică viața la mina noastră.

Una din condițiile fundamen
tale ale creșterii eficienței e- 
conomice, este perfecționarea 
continuă a organizării produc
ției și a muncii în exploatarea

minieră. Se mai ințimplă insă 
ca unii ingineri șefi dc schimb, 
de zone, alic cadre din con
ducerea raioanelor, schimburi
lor .și sectoarelor, in loc să ia 
in serios sarcinile pe care lc 
incumbă funcția pe care o au 
.se ocupă de probleme mărunte 
ce nu le aparțin și așteaptă să 
fie împinși de la spate pentru 
a-și rezolva atribuțiile. De cile 
ori, ca să mă refer numai la 
un singur exemplu, nu s-au 
angajat conducerile zonelor 
chiar și șeful minei că vor or
ganiza mai bine controlul și în
drumarea minei pentru înde
plinirea sarcinilor de plan ? 
Dar, iată că timpul trece și mă
surile preconizate înlirzic să fie 
aplicate, iar zonele, mina, în
registrează zi dc zi nercalizări 
dc plan. Ori trebuie să nc fie 
treză in mintea fiecărui con
ducător sublinierea făcută in, 
raportul prezentat dc tovarășul 
Nicolae Ccaușcscu la Congresul 
al X-lea : „Organele și organi
zațiile de partid, conducerile 
ministerelor vor trebui să se 
preocupe permanent de perfec
ționarea continuă a organizării 
producției și a muncii. Putem 
spune, tovarăși, că problema 
esențială a progresului indus
triei țării este buna organizare 
a activității ei, întărirea răs
punderii în muncă a fiecăruia, 
de la minister, sau dacă vreți, 
de la secretarul general al 
partidului pînă la ultimul mun
cilor. Fiecare trebuie să-și în
deplinească sarcinile față de 
popor. Trebuie să înțelegem că 
edificarea socialismului și co
munismului cere muncă, ordine, 
disciplină, răspundere! Să pu
nem peste tot oameni capabili 
să îndeplinească cu răspundere 
sarcinile ce le revin*.

Acționind în spiritul hotărîri- 
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R., comitetul nostru de par
tid se străduiește și se va stră
dui să atragă în realizarea sar
cinilor pe toți membrii săi. Va 
trebui dc asemenea să lărgim 
într-o mai mare măsură sfera 
dc cuprindere a controlului de 
partid. îmbinarea controlului 
cp îndrumarea concretă a bi
rourilor organizațiilor de bază, 
a sindicatului, organelor U.T.C. 
.și a comitetului dc direcție va 
ridica eficiența alît a contro
lului cit și a activității de în
drumare desfășurată de orga
nele noastre de partid.

Posibilitățile care ne stau la 
indemînă în vederea sporirii 
forței și puterii de influențare 
a controlului de partid sînt 
nenumărate. Rămîne insă să le 
dăm o utilizare maximă, de 
aceasta depinzînd considerabil 
îndeplinirea cu succes a sarci
nilor sporite pe care le-a trasat 
Congresul al X-lea al P.C.R.

\

Înainte de intrarea in mină.

Sarcini sporite 
în fața 

cooperației 
meșteșugărești
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Importante lucrări de reparare 
a străzilor

Grija Consiliului popular al 
municipiului Petroșani față de 
asigurarea condițiilor opiime de 
circulație pe • toate arterele o- 
rașuluî nostru se oglindește in 
importantele lucrări de repa
rații executate pe strada Căr
bunelui șî începerea acelora de 
refacere a străzii Cuza Vodă.

Astfel, au fost terminate, în 
execuția întreprinderii de gos
podărie comunală, lucrările de 
reparație capitală a străzii Căr
bunelui, pe întreaga porțiune 
dintre podul Jiului și strada 
Fr. Engels, lucrări în cadrul 
cărora s-au montat borduri din 
belonite, s-au pavat rigolele de

scurgere a apelor, s-a așternut 
piatră și s-a cilindrat întreaga 
suprafață carosabilă. Pentru 
circulația pietonilor s-a asigurat 
un trotuar din piatră roșie.

Dată recent in folosință, stra
da Cărbunelui corespunde in 
prezent cerințelor intensei cir
culații cu mijloacele auto de 
mare tonaj ale unităților eco
nomice.

Sînt în curs de executare și 
lucrările de reparații a stră
zii Cuza Vodă, pe porțiunea 
dintre întretăierea ei cu strada 
A. Vlaicu pînă la legătura cu 
strada Cărbunelui.

Executantul lucrării, a 
început așezarea bordurilor pe 
ambele părți ale străzii. Partea 
carosabilă va fi așternută cu 
piatră spartă, cilindrată și pre
gătită în final pentru asfaltare. 
Se vor repara și asfalta trotua
rele, se vor executa lucrări de 
canalizare.

Toate lucrările de refacere a 
străzii Cuza Vodă, pe porțiu
nea arătată mai sus, vor fi ter
minate în curînd, spre mulțu
mirea cetățenilor ce locuiesc pe 
această stradă.

D. 1OSIF

toate acestea bineînțeles com
pletate de o mai bună orga
nizare a atelierelor, moderniza
rea unităților de deservire ctc. 
In cartierul nou Livezcni al o- 
rașului de reședință al muni
cipiului nostru sc va construi, 
în 1970, o boiangerie și o spă
lătorie chimică în valoare de 
3 milioane lei și vor fi puse 
în funcțiune utilaje necesare 
organizării activității dc vopsi- 
torie și spălătorie chimică, vor 
lua dc asemenea ființă o fri
zerie pentru copii, o secție de 
marochinărie, una dc reparat .și 
călcat pălării. Un complex de 
deservire meșteșugărească este 
proiectat să se Construiască la 
Lonca, pe lingă o dezvoltare 
corespunzătoare a activităților 
existente, astfel incit întreaga 
activitate meșteșugărească să 
răspundă cit mai bine solicită
rilor populației acestei locali
tăți.

Pentru sporirea volumului ac
tivității de deservire a 'popu
lației și satisfacerea intr-o mai 
largă măsura a cerințelor exi
gente ale acesteia privind cali
tatea produselor și a lucrărilor, 
vom pune un accent deosebit 
pe îmbunătățirea structurii ca
drelor de lucrători meșteșugari. 
In acest sens va crește cu 20 
la sută numărul cooperatorilor 
prin ucenicie și calificare la 
locul de muncă, vom spori nu
mărul persoanelor angajate pe 
bază de contract cu munca la 
domiciliu (cu circa 30—40). Ca 
urmare a organizării superioare 
a producției, a dotării unită
ților și atelierelor cu utilaje 
moderne etc. și a îmbunătăți
rii structurii cadrelor scontăm 
pe o creștere a productivității 
muncii cu 15 la sută față de 
indicatorul realizat în prezent.

Realizările colectivului nostru 
de cooperatori ar fi putut fi și 
mai bune dacă fiecare membru 
cooperator ar fi înțeles pe de
plin obligațiile profesionale cc-i 
revin în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, in deservirea popu
lației. Nu întotdeauna s-a ma
nifestat suficientă solicitudine, 
atenție față de clientelă din 
partea unor responsabili de 
secții de deservire meșteșugă
rească; s-au manifestat unele 
îndelungi tărăgănări în execu
tarea comenzilor incepînd cu 
nerespcctarea termenelor de 
probă și livrare, stabilite de 
comun acord cu clientul, lucru 
ce a dus ia purtarea clientului 
pe drumuri, la pierderea încre
derii acestuia în unitățile res

pective (cazul unității nr. 70 
radio din Petroșani - respon
sabil Ilie Cherciu, unitatea nr. 
•10 mecanică fină — responsabili 
Martin Arman și Ludovic Leo
pold. unitatea nr. 44 aulo-moto 
— responsabil Valentin Nc- 
dclcu).

O altă serie de fenomene ne
gative care se manifestă în ac
tivitatea noastră, pe care tre
buie de asemenea să le elimi
năm cu maximă urgență și de
finitiv, o constituie indiscipli
na, nerespcctarea programului 
de lucru, comportarea necivi
lizată față de clienți, tendința 
de superficialitate in executa
rea comenzilor. Asemenea ati
tudini retrograde sînt proprii 
unităților nr. 42 coafură din 
Lonca — responsabil Irina An
tal, unității nr. 11 frizerie Pe
troșani respectiv lucrătoarei Ga
briela Mela dc la nceaStă uni-; 
late.

Față dc_asemenea lipsuri, in 
viitor colectivul de conducere 
a) • cooperativei va adopta o 
poziție hotărâtă dc netoicrarc, 
va lua cele mai energice măsuri 
in vederea eliminării tuturor 
deficiențelor ce sc mai mani
festă și care trag înapoi reali
zările noastre, știrbesc presti
giul firmei in fața populației 
ce o deservim. Vom pune în 
continuare, în centrul atenției 
și preocupărilor noastre majo
re, îmbunătățirea pregătirii pro
fesionale a cooperatorilor, edu
carea lor în spiritul unei de
serviri calitativ superioare. In 
acest fel, sîntem siguri că vom 
avea satisfacția îndeplinirii cu 
cinste a sarcinilor complexe 
pe care partidul ni le pune în 
față in acedstă etapă.

Interesul deosebit cu care 
cooperatorii noștri au primit 
istoricele documente dezbătute 
și aprobate, de Congresul al 
X-lca al P.C.R., atenția și satis
facția cu care au urmărit în
treaga desfășurare a acestui e- 
pocal eveniment din viața parti
dului și țării noastre, însufle
țirea și succesele cu care colec
tivul nostru a înlimpinat cea 
de-a 25-a aniversare a eliberă
rii patriei dc sub jugul fascist, 
exprimă sentimentele nețărmu
rite de dragoste și devotament, 
încrederea nemărginită față de 
partid ale lucrătorilor coopera
tivei noastre, hotărirea lor fer
mă de a nu-și cruța eforturile 
pentru a-și aduce o contribuție 
cît mai Însemnată la înfăptui
rea luminosului program de ri
dicare a României socialiste pe 
trepte tot mai înalte de civili
zație și progres.

FOTBAL

S-a încheiat campionatul 
municipal rezervat copiilor

S-au consumat cele 7 clape 
ale campionatului municipal 
do fotbal rezervat echipelor 
dc copii. Cîtcva concluzii, 
sumare, sc impun. Consiliile 
asociațiilor sportive Jiul Pe
troșani, Minerul Vulcan, Pa- 
ringul Lonea și, mai pdțin, 
Minerul Lupeni, au acordat 
sprijin echipelor dc copii, 
micilor fotbaliști avind evolu
ții mulțumitoare. In schimb, 
consiliile asociațiilor sporti- 
vr I’rcpurația Pctrila și Pre
paratorul Lupeni au Jăs.it c- 
chiprîr de copii in voia scur
tei Ca urmare, cele două c- 
ehipr au înregistrat cile 2—3 
neprezentări Id meciuri, cro
ind dificultăți echipelor oas
pete.

In general, acest campio
nat rezervat copiilor n-a co
respuns. La slaba sa desfășu
rare a contribuit și comisia

1. Jiul I Petroșani
2. Minerul Vulcan
3. Paringul Lonca
4. Jiul II Petroșani
5. Minerul I Lupeni 
G. Minerul II Lupeni
7. Preparația Pctrila
8. Preparatorul Lupeni

municipală de specialitate și, 
mai ales, subcolegiul de ar
bitri rare nu a sprijinit in 
suficientă măsură competiția, 
nu a delegat la timp arbi
trii meciurilor. Din această 
cauză, mm mult de jumătate 
din cele 28 de meciuri au fost 
conduse dc antrenorii sau in
structorii sportivi ai echipe
lor respective și chiar de 
alte persoane mai puțin coin- 
petente in acest domeniu.

Lupta pentru cucerirea ti
tlului de campioană munici
pală s-a dus lot timpul între 
Jiul I Petroșani și Minerul 
Vulcan si numai ultima etapă 
a stabilit friin'i'șa clasamentu
lui, meciul direct dintre ele 
încheindu-se cu un just re
zultat dc egalitate : 2—2.

Iată cum arată clasamentul 
final ;

7 0 10 31— 7 13
7 5 2 0 24— 8 12
7 4 12 14— 9 9
7 4 0 3 22 16 8
7 3 0 4 IR—16 6
7 2 0 5 111—27 t
7 1 0 6 6—24 2
7 0 0 7 3—35 0

St ai cu BALO!

„Cupa campionilor 
pe ramuri de producție"

Consiliul municipal al sindi
catelor, în colaborare cu Co
mitetul municipal U.T.C. și cu 
C.M.E.F.S. au organizat in 
cinstea sărbătorilor din august 
o interesantă competiție spor 
ti vă, la nivel de municipiu, 
dotată cu „Cupa campionilor 
pe ramuri dc producție". S-au 
întrecut cele mai bune echi
pe de fotbal, popice și volei 
din ramurile dc producție : 
mine, transporturi, construcții, 
chimie, comerț, industrie lo- 

.cală. . . .
Conforin' regulamentului 

competiția s-a desfășurat sis
tem turneu, numai tur. prile
juind de-a lungul celor 5 e- 
tapc dispute pasionante, de un 
bun nivel tehnic, echilibrate, 
întrecerile au fost dominate 
de echipele din ramurile mi
ne, transporturi și construc
ții.

La sfirșitul competiției s-a 
întocmit un clasament general 
pe ramuri de producție care 
se prezintă astfel : 1. Ramura 
mine — 16 puncte; 2. Ramura 
transporturi — 15 puncte; 3.
Ramura construcții — 12
puncte: 4. Ramura chimie — 
9 puncte ; 5. Ramura industrie 
locală — 6 puncte; 6. Ramura 
comerț — 5 puncte.

Ciștigătorii trofeului pe ra
muri de producție au obținut

cele mai bune rezultate la 
fotbal (Minerul Vulcan), po
pice (.Jiul Pctrila), Volei (Pa
ringul Lonca).

Dc asemenea, s au întocmit 
clasamente pe discipline sper
ii ve. Din cele 6 echipe angre
nate in întrecerile de fotbal — 
Minerul Vulcan, C.F.R. Petro
șani, T.C.M.M. Petroșani I.î.L. 
Petroșani, Viscoza Lupeni — 
ce) mai bine s-au comportat 
Minerul Vulcan, ocupanta pri
mului loc, cu 10 puncte, C.F.R. 
Petroșani și T.C.M.M. Petro
șani, situate pe locurile 2 3, 
cu cite 8 puncte fiecare.

Tot cite 6 echipe au parti
cipat și la întrecerile de po
pice și volei. La popice și-au 
disputat șansele: Jiul Pctri
la, Viscoza. Depou) C.F.R. Pe
troșani. T.C.M.M.. I.î.L. și 
T.A’.P.L. Aceasta este și ordi
nea echipelor in clasament. La 
volei, primul loc a fost ocu
pat dc Depoul C.F.R. Petro
șani. I-au urmat, în ordine, 
I.P.S.P. Livezcni, Paringul Lo- 
nea, Viscoza. I.R.T.C. Petro
șani, I.î.L.

Echipelor ei.știgătoare pe dis
cipline sportive li s-au ofe
rit premii în echipament spor
tiv și diplome din partea Con
siliului municipal al sindica
telor.

Aure) SLAllil

POPICE

Echipa Jiul Petrila a cucerit 
„Cupa județului Vî!cea“

Moderna popicăric, cu pa
tru piste, din R. Vîlcea, a găz
duit zilele trecute o pasionan
tă întilnire intre reprezentati
vele municipiilor Rm. Vîlcea 
și Petroșani. Cele două echipe. 
„Oltul CJ.L.“ Rm. Vîlcea și 
..Jiul" Pctrila, formate din - ile 
8 popicari, au lansat cile 200 
bile mixte individual.

Jucind pentru prima dată o 
partidă pe patru piste, pe o 
căldură sufocantă, popicarii 
petrileni au ciștigăt intilnirca 
la o diferență de 304 p.d. : 
6 317 p.d. — 6013 p.d. De re
marcat că toți cei 3 compo

nent ai echipei ,.Jiul“ Petrila 
și-au întrecut adversarii di- 
rccți. Iată cîteva rezultate : 
Halasz Alexandru (Jiul) — 
Hirdău Ghcorghe (Oltul C.l.L.) 
834 p.d. — 808 p.d. : Ghirciș 
Eugen (Jiul) — Zărioiu Emil 
(Oltul C.l.L.) 791 p.d. — 763 
p.d. ; Albu Zollan (Jiul) — 
Crcțu Dumitru (Oltul C.l.L.) 
808 p.d. - 719 p.d.

Meciul a durat două ore .și 
a scos in evidență buna com
portare a popicarilor petrileni 
caro au ciștigăt trofeu) pus • în 
joc.

S. AUREL

Alcoolul
Regulile de conviețuire soci

ală sini un rezultat al conștiin
ței socialiste, conștiință deter
minată de noua structură eco
nomică, de noile relații sociale 
raracterisiice modului de pro
ducție socialist

Regulile de conviețuire soci
ală pretind din partea tuturor 
cetățenilor colaborare tovără
șească și respect reciproc, ati
tudine conștientă față de onoa
rea și demnitatea semenilor 
k>r, față dc liniștea și dc mun
ca lor pașnică, pretind o acti
vitate plină de grijă față de 
proprietatea socialistă.

Regulile de conviețuire soci
ala condamnă lipsa demnității 
cetățenești și comportarea imo
rală in societate. condamnă 
faptele ce lezează onoarea și 
bunele relații, condamnă mani
festările ce frinează buna cuvi
ință, bunul gust.

Legislația noastră socialistă 
încriminează în articolul 321 
din Codul Penal infracțiunea 
de „Ultraj contra bunelor mo-

— generator de infracțiuni sociale
ȘTIRI SPORTIVE

DE ULTIMĂ ORĂ

ravurj și tulburarea liniștei pu
blice Ca fiind .fapta persoanei 
care săvârșește în public acte 
sau gesturi, proferează cuvinte 
ori expresii sau se dedă la 
orice alte manifestări prin care 
se aduce atingere bunelor 
moravuri sau se produce scan
dal public*. Persoana care co
mite o astfel de faptă se pe
depsește cu închisoare de la 3 
luni la 5 ani.

Cu toate că legislația în vi
goare prevede măsuri severe 
pentru cei care săvîr.șesc ase
menea fapte, mai sint destui 
„crai* ai bulevardelor și ai 
localurilor publice care, deși 
au gustai o dată sau dc mai 
multe ori din amărăciunea de- 
tenței. continuă să facă scan
daluri, să acosteze persoane, să 
se dea in spectacol in public 
— și toate acestea sub influen
ța neiertătoare a alcoolului.

Iată cîtcva cazuri cind oa
meni cu mintea întreagă, avind 
coautor alcoolul, au lovit in

bunele moravuri și, la rîndul 
lor, au fost loviți de asprimea 
și justețea legii.

Ghcorghe Bctcanu din Lu- 
peni a fost condamnaL in I960 
la un an de zile închisoare 
pentru huliganism. După ispă
șirea pedepsei, s-a reîntors la 
Lupeni și s-a încadrat, pentru 
scurt timp, în cîmpul muncii. 
De cc pentru scurt timp ? Pen
tru că j-a subjugat din nou al
coolul. In 1965 a provocat un 
scandal de proporții și a fost 
„recompensat" cu 2 ani și 6 
luni de închisoare. Nici dc astă 
dată, insă, pedeapsa aplicată 
nu i-a servit drept lecție. Așa 
se face că după ce a ieșit din 
detenție și-a continuat serialul 
huliganismelor. A lovit mai 
multe persoane pe străzile Lu- 
peniului, la 2 martie 1969, s-a 
„remarcat* la restaurantul „Ci
na*, îar la 17 martie a fost 
eroul scrii la restaurantul „Mi
norul*. ambele din Lupeni. 
Acum „tigrul", cum era cunos
cut in Lupeni, se află într-o

nouă perioadă dc „domestici
re*.

Un caz asemănător il pre
zintă Eugcniu Filip din Pctri- 
la. In scara zile de 10 mai a.c. 
este „magnific" la restaurantul 
„Transilvania* : răstoarnă me
se, sparge sticle, face scandal. 
Șj această „operă" o „realizea
ză" după o detenție de 6 luni, 
timp scurt, probabil, pentru 
a-și da seama că viața nu-i un 
vis, ci o realitate. 1 s-a acordat 
și lui timp de reflectare! 
asupra vieții de acolo și de 
aici, unde trăiesc și muncesc 
oamenii cinstiți.

Tinerii Ghcorghe Paies (21 
ani) și To an Florescu (20 ani)- 
lucrători forestieri la Peștera 
Bolii, au făcut și ei cu cîtva 
timp in urmă, o ispravă : au venit 
la grădina dc vară „Parc" din 
Petroșani și s-au „magnetizat* 
bine pînă la închiderea localu
lui, iar - după închidere, ncmai- 
avind ce bea, au început să 
arunce cu sticle și cb pahare 
in bar, au lovit personalul dt»

serviciu și pe a)ți cetățeni care 
au intervenit să aplaneze scan* 
datul. Numai organele dc mili
ție le-au oprit furia, după care 
î-au „depus* la „răcoare*. 
Prea se încinsese alcoolul in ei.

Iată dar ce face puterea al
coolului. Cei 4 huligani aveau 
servicii bune și salarii bune 
fiecare, dar banii nu-i foloseau 
cu chibzuială, ci îi „depuneau* 
la restaurante și bufete pe al
cool. pentru ca să lc întunece 
mințile, să se creadă croi și să 
ajungă după gratii.

împotriva unor asemenea 
t-H'mehte certate cu disciplina 
și cu buna cuviință, care sea
mănă sămînță dc scandal și 
teamă în rîndul cetățenilor, care 
viciază climatul reconfortant și 
liniștea oamenilor cinstiți, paș
nici, trebuie intervenit energic 
.și luate măsuri severe, fără ni
ci un dram de îngăduință.

maior Ion DUREC1

In ziua a treia a turneului 
internațional de polo pe apă 
de la Vrnjacka Banja, selec
ționata Italiei a învins cu sco
rul de 3—2 (1—0, 0—2, 1—0, 
1—0) eebipa României. Inlr-un 
alt meci, formația Iugoslaviei 
a dispus cu scorul de 7—6 
(0—0, 2—2, 1—1. 4—3) de re
prezentativa U.R.S.S.

O
A luat sfîrșil campionatul 

mondial de șah pentru juniori 
care s-a disputat timp de a- 
proape două săptămînj la Sto
ckholm. Titlul a rexenit lui 
Karpov (U.R.S.S.) care a tota
lizat 10 puncte din II posibile. 
El a obținut 9 victorii, două 
partide incheindu-le la egali
tate. Un remarcabil succes a 
repurtat Aurel Urzică (Româ
nia) clasat pe locurile 2—3 la 
egalitate cu maghiarul Ador- 
jan, fiecare cu cile 7 puncte. 
Au urmat în clasament Kap
lan (Porto Rico) 6,5 puncte, 
Anderssan (Suedia) 6 puncte, 
Juhnke (ILF. a Germaniei) și

Neckar (Cehoslovacia) cu cite 
5,5 puncte. Vogt (K.D. Ger
mană) și Vujacici (Iugoslavia) 
cu cite 4.5 puncte, Mckay 
(Scoția), Diaz (Cuba) și (.astro 
(Columbia) cu cîte 1,5 puncte. 
Iu ultima rundă Urzică a re
mizat cu Andersson (Suedia).

O
La Atena au continuat între

cerile- campionatului balcanic 
de baschet rezervat echipelor 
de juniori. In ziua a treia a 
competiției, selecționata Româ
niei a întilnit formația Tur
ciei. Victoria a revenit baschet- 
baliștilor turci cu scorul de 
73—56 (41 - 17).

O
Stadionul Ciulești găzduieș

te astăzi dimineață, cu începere 
de la ora 9,00, jocurile finale 
ale competiției internaționale 
de handbal dotate cu „Cupa 
centenarului C.F.R.". La acest 
turneu participă echipele de 
junioare S.K. Magdeburg (K.D. 
Germană), Progresul, Clubul 
Spurtiv Școlar și Rapid.

8,.10 Deschiderea emisiunii. 
Dc strajă patriei.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar. La șase pași dc 
o excursie — cmisiunc- 
eoncurs. Participă echi
pele județelor Dîmbovi
ța și Ialomița. Șah ma
relui maestru. Film se
rial „Fiul mării".

10.30 Ora salului.
11.30 Concert simfonic. Mu

zică simfonică româ
nească sub bagheta u- 
nor dirijori străini.

12.15 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

15.30 Motocros : Campionatul 
mondial — clasa 500 
cmc. Transmisiune «le la 
Schwerin.

15.50 Realitatea ilustrată — 
emisiune magazin.

16.40 Jocurile balcanice dc 
atletism: Fotbal : C.F.R. 
Cluj — Steaua.

19.00 ( ronicarui din Țara de 
Sus •— reportaj.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
Buletin meteorologic.

20.00 Scară de teatru : „Sim- 
pic coincidențe* dc Paul 
Everac.

22,35 l'eli jurnalul dc noapte.
22.50 Publicitate.
22,55 Acasă la Liviu Kebrea- 

nu — film documentar.
23,10 Festivalul și concursul 

international de folclor 
— România 69.

23.30 Jocurile balcanice de 
atletism (înregistrare de 
la Sofia).

23.45 închiderea omisiunii.

radîo
LUNI I SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,09 Program muzica) 
de dunincață; 6.05—9,30 Mu
zică și actualități: 9,30 Revis
ta literară radio; 10.15 Varie
tăți muzicale; 12,00 Recita) de 
operă; 12,10 Din țările socia
liste; 12,30 întilnire cu melo
dia populara șî interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal;
13.10 Mic magazin muzical;
14.10 Dc ce ? Dc unde ? De
cind ?: 14.30 Te apăr, te
laud, te cint — emisiune mu
zicală pentru ostași; 15,00 Mu
zică populară; 15,30 Compo
zitorul săptămînii; 16.00 Ra
diojurnal; 16,20 La microfon 
Anca Agemolu; 16.30 Revista 
economică; 16.50 Melodii de 
Teodor Sibiceanu; 17,05 An
tena tineretului; 17,30 Vă in
vităm la un concert de muzi
că populară; 18,10 Universi
tatea radio; 18,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 
19,00 Gazetă radio; 19,25 Săp- 
tămîna unui meloman: 20,05 
Tableta de seară; 20.10 Festi
valul și concursul internațio
nal de folclor — România 
1969; 20,30 Eminesciana; 20,35 
T'-alru radiofonic. Premiera : 
„Jocul de-a crima* de Tauna 
Yliruusi; 21,40 Valsuri din Q- 
perete; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 22,20 Re
frene celebre în interpretări 
noi; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Almanah sonor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6.10 Varietăți matinale: 

7.00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 Varietăți matina
le (continuare); 8,10 Tot îna
inte: 9,00 „Cintecele Oltului'; 
9.30 Din repertoriul corului 
Radioleleviziunii: 9,45 Opera 
.Beatrice și Benedict" de Ber
lioz; 11,15 Din folclorul mu
zical al popoarelor: 11,30 
Rampa; 12.03 Avanpremieră 
cotidiană: 12.15 Melodii veș
nic tinere; 12,45 Concert de 
prinz; 13,30 Soliști și orches
tre de muzică populară; 14.03 
Muzică ușoară; 15,00 De toate 
pentru toți: 16.00 Radiojur
nal; 16,20 Concert din ope
re: 17.00 Melodiile anului 
1969; 17 35 Miine, in emisiu
nile muzicale; 17.40 Ora spe
cialistului; 18,00 Varietăți 
muzicale: 19,20 Dezbateri cul
turale; 19,50 Noapte bună, co
pii: 19,55 Tangouri. celebre; 
20,15 Comandantul de pio
nieri; 20.30 Muzică pentru ra
dio dc Filip Lazăr; 21.05 Me
ridiane melodii; 22.00 .Con
cert din înregistrările diri
jorului George Georgescu; 
22,50 Cîntă orchestra James 
Last; ^3,05 Piese instrumen
tale de compozitori români; 
23,18 Opera contemporană co
mentată.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6.00;
10.00: 11,00; 17,00: 18.00;
20,00 ; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II: 6,05: 12,00; 14,00; 
21,02; 23,00; 0,55.

VREMEA
Stația meteorologică din 

Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost dc plus 23 grade la Pe
troșani și dc plus 16 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme frumoa
să cu cerul mai mult senin. 
Temperatura staționară. Vînt 
slab din sectorul sudic.
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ELVEȚIA : Salutul Româ
niei la Parada florilor de la 
Geneva, transmis prin inter
mediul Ansamblului «Timi
șul* din Timișoara.

Proiect de lege care 
prevede naționalizarea 

unor mine în Chile

Vietnamul de sud

Importante
obiective

americano

SANTIAGO DE CHILE 30 
(Agerptes). — Comisia minelor 
din Parlamentul chilian a a- 
doptat un proiect de lege care 
prevede naționalizarea imedia
tă a minelor de cupru. Pro
iectul a fost votat de 
tații comuniști, socialiști 
altor partide de stînga, 
triva lui pronunțîndu-se 
tații Partidului democrat-cre.ș- 
tin, aflat la putere, și ai Par
tidului național de dreapta. 
Proiectul de lege se opune for
mulei de naționalizare pe eta
pe a minelor, hotărîtă la sfîr-

depu- 
și ai 
împo- 
depu-

șitul lunii iunie de președin
tele Eduardo Frei. Nu se pre
cizează data la care el va fi 
supus votului în Parlament.

Dacă proiectul va fi votat, 
cl va atrage în mod automat 
anularea recentului acord în
cheiat de președintele țării cu 
firma americană „Anaconda", 
potrivit căruia statul chilian 
a obținut o participare de 51 
la sută în minele de la Chu- 
quicamata și din Salvador, 
precum și amînarea, pînă în 
1984, a naționalizării totale a 
minelor.

saigoneze
sub focul
patrioțiior

SATGON 30 (Agerpres). — 
■In cursul nopții de vineri, for
țele guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Viet
namului de sud au supus unor 
bombardamente cu rachete și 
mortiere șapte obiective im
portante amcricano-saigoneze. 
Pe ansamblul teritoriului sud- 
vietnamez. în ultimele 24 de 
ore s-au produs noi ciocniri 
între patrîoți și trupele ame- 
rlcano-saigoneze. Au conti
nuat. de asemenea, luptele din 
valea Que Sen, începute cu 12 
zile în urmă șî soldate pînă in 
prezent cu peste 100 de mi
litari americani uciși.

Vineri noaptea și sîmbătă 
dimineața, avioane de 
B 52 au întreprins șase 
siuni de bombardament, 
sînd 1 200 tone de bombe în- 
tr-o zonă situată la nord-vest 
de Saigon.

tip 
mi- 
lan-

Măsuri pentru creșterea nive
tutui de trai în R.P. Bulgaria

SOFIA 30 (Agerpres). — La 
Sofia a fost dată publicității 
hotărirea C.C. al P.C. Bulgar 
și a Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria cu privire la ri
dicarea în continuare a nivelu
lui de trai al populației țării. 
Hotărîrea prevede majorarea

salariului minim de la 55 la 
65 leva, majorarea . salariilor 
mai multor categorii de mun
citori și funcționari, a unor 
pensii, precum și reducerea 
prețurilor la unele produse a- 
limentare și mărfuri indus
triale.

Conferința internațională
„Rolul universității
in căutarea păcii

VIENA 30. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Conferința 
internațională «Rolul universi* 
tății in căutarea păcii", desfă
șurată la Viena între 25—29 
august, și-a încheiat lucrările 
prinlr-o serie do recomandări 
menite să contribuie la dezvol
tarea colaborării între univer
sități in lupta pentru pace. La 
conferință au participat 300 de 
rectori și cadre didactico uni
versitare din numeroase țări 
ale lumii, printre care și din 
Republica Socialistă România. 
In intervențiile lor, prof. dr. 
Pius Brînzeu, rectorul Institu
tului de medicină din Timi
șoara, și dr. ing. Sanda Han- 
gan, prodecan al Institutului de 
construcții din București, au 
relevat necesitatea punerii ști
inței în slujba umanității și a 
educării tinerelor generații în 
spiritul păcii, cunoașterii și res
pectului reciproc.

Reuniunea a prilejuit expri
marea unor opinii foarte diver
se, dar sensul general al inter
vențiilor l-a constituit preocu
parea pentru delimitarea con
tribuției pe care pot să o aducă 
universitarii la depistarea cau
zelor războiului, la evitarea lui, 
la dezvoltarea colaborării inter
naționale, la o mai strînsă le
gătură a universității cu socie
tatea.

S-a constituit un comitet ca-! 
re se va ocupa de realizarea. 
unui „centru universitar .inter
național pentru pace", cu se
diul la Viena.

In cadrul acestui centru vor 
fi organizate șase facultăți — 
filozofic, psihologie, pedagogie.

23 de țări
musulmane

au cerut

::h

sociologie, istoric și științe — 
in care vor fi aplicate programe 
speciale de studiu cu scopul 
pregătirii la nivel superior a 
parlicipanților în problemele de 
ordin politic, economic și so
cial ale păcii. Unul dintre o- 
bieclivclc principale ale noului 
centru va fi acordarea de asis
tență celor care efectuează stu
dii asupra situațiilor ce pot ge
nera primejdii pentru pacea 
mondială. „Cenirul universitar 
internațional pentru pace'
servi, de asemenea, drept loc 
de inlilnire pentru oamenii de 
știință din numeroase țări, în 
scopul schimbului de expe
riență.

va

Intensă
activitate

diplomatică
la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). 
— Paralel cu desfășurarea lu
crărilor celei dc-a 13-a sesiuni 
a Consiliului Ministerial al Or
ganizației Unității Africane, la 
Addis Abeba are loc o intensă 
activitate diplomatică. Astfel, 
împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie a primit vineri pe șefii 
delegațiilor libiene Și egiptene 
la Consiliul Ministerial care 
i-au înminat mesaje din partea 
șefilor statelor lor.

Suveranul Etiopiei a primit, 
de asemeni, în audiențe sepa
rate pe reprezentanții Somaliei, 
Ciadului. Voltei Superioare și 
Guineei Ecuatoriale cu care a 
avut convorbiri.

• ® © • • •
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0 declarație a agenției TASS
convocarea 
Consiliului

de Securitate

LUPF.NI
ANUNȚA

Intre 1 și 10 septembrie 1960 va
avea Ioc un nou concurs de admitere
pentru meseria de MINER.

Se primesc absolvenți ai școlii ge

nerale, pînă la vîrsta de 18 ani.
Pe timpul școlarității, elevii bene

ficiază de întreținere, uniforme și ca
zare gratuită.

înscrierile se pot face pînă în ziua

de 1 septembrie 1969, ora 12.

• e •
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La 28 august, AMBASADO
RUL REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA ÎN REPUBLI
CA ZAMBIA, ION DRlNCEA- 
NU, cu reședința la Dar Es 
Salaam, și-a prezentat scriso
rile de acreditare președinte
lui Kenneth Kaunda.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
președintele Zambiei și amba
sadorul român a avut loc o 
convorbire cordială.

M.A.P. a publicat 
MESAJULUI ADRE- 
REGELE MAROCU-

Agenția 
TEXTUL 
SAT DE 
LUI, HASSAN AL II-LEA SE
CRETARULUI GENERAL AL 
LIGII ARABE, HASSOUNA.

în mesaj se arată că după 
hotărîrea sesiunii extraordi
nare a miniștrilor afacerilor 
externe arabi de a însărcina 
Marocul și Arabia Saudită cu 
pregătirea unei conferințe is
lamice la nivel înalt. Marocul 
„a început imediat să ducă 
la îndeplinire misiunea sa". 
Regele Hassan relevă în me
saj că va iniția consultările 
necesare convocării acestei 
conferințe.

Principalele partide de opozi
ție dm Japon’a au publicat 
PROTESTE ÎMPOTRIVA RE- 
ZU LTATELO R CONIER INȚEI 
MINISTERIALE JAPONO-SUD- 
COREENE care s-a desfășurat 
in capitala niponă.

Un purtător de cuvint al con
ducerii Partidului Socialist din 
Japonia a făcut o declarație în 
care .critică guvernul pentru 
sprijinul acordat regimului de 
la Seul. In același timp, Parti
dul socialist cere ca guvernul 
japonez să pună capăt politicii 
sale ostile față de Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Președintele Comitetului pen
tru problemele politicii interne 
și externe de pe lingă C.C. al 
Partidului Comunist din Japo
nia, T. Fuwa, a subliniat intr-o 
declarație că în cadrul convor
birilor japono-sud-coreene a 
fost făcut un nou pas pe calea 
intensificării colaborării milita
re, politice și economice dintre 
Japonia și Coreea de sud.

GOPAL SWARUP PATHAK, 
GUVERNATOKLL STATULUI 
INDIAN 
sîmbătă 
dian in 
dinte al

In vîrstă de 73 de ani, 
Pathak a candidat pentru 
cest post din partea partidului 
de guvernămint. Congresul 
Național Indian, și a 
de înfruntat alți trei 
dați ai opoziției. El a 
după' cum relatează 
Reuter, 400 din cele 
voturi ale membrilor 
mentului, care formează 
legiiil electoral pentru desem
narea vicepreședintelui țării.

MYSORE, a fost ales 
de Parlamentul in- 
funcția de vicepreșe- 
Republicii India.

i, G. S. 
a-

GUVERNUL PERUVIAN NU 
ȘI-A MODIFICAT HOTĂRÎ- 
REA DE A EXPROPRIA TOA
TE BUNURILE COMPANIEI 
NORD-AMERICA NE .INTER
NATIONAL PETROLElM 
orice, soluție în conflictul 
conducerea acestei societăți
trebui să fie in concordanță de
plină cu legile peruviene — a 
declarat la Lima ministrul Pe
ruvian al minelor și energiei, 
generalul Jorge Fernandez Mal
donado.

ti 
cu 
a a

Is- 
LU- 

21-A 
RO-
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MOSCOVA 30 (Agerpres. — 
Agenția TASS a dat publicită
ții o declarație în care se a- 
rată că opinia publică sovie
tică a aflat cu indignare de 
incendierea moscheii Al Aksa, 
unul din cele mai vechi mo
numente ale arhitecturii arabe 
din Orientul Apropiat, unul 
din locurile sfinte musulmane.

Opinia publică sovietică 
cheamă pe toți oamenii de

bunăcredință, interesați în 
menținerea păcii, să acționeze 
pentru o reglementare politi
că cit mai grabnică in Orien
tul Apropiat, pentru instaura
rea unei păci echitabile și 
trainice in această regiune, în 
conformitate cu rezoluția Con
siliului de Securitate 
noiembrie 1967, îh 
țărilor și popoarelor 
coastă regiune.

din 22 
interesul 
din a-

NEW 
- Un 
sulmane au cerut vineri, 
mod oficial, convocarea Consi
liului de Securitate al O.N.U, 
în legătură cu incendierea 
moscheii Al Aksa din Ierusa
lim. La sediul O.N.U. se pre
cizează că ședința Consiliului 
de Securitate ar urma să ai
bă loc la mijlocul săptărriînil 
viitoare.

YORK 30 (Agerpres). 
număr de 23 țări mu- 

în
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GUVERNUL REPUBLICII 
SALVADOR A HOTĂRlT 
CREAREA UNEI COMISII IN 
VEDEREA REALIZĂRII UNEI 
REFORME AGRARE

Din comisie fac parte mi
niștrii muncii, economiei și a- 
griculturii, reprezentanți ai 
organizațiilor țărănești, precum 
și ai marilor producători 
cafea, zahăr și bumbac.

în cercurile politice 
San Salvador se consideră că 
această măsură a fost luată 
ca urmare a intensificării ac
țiunilor populare 
realizării reformei

ln Palatul Culturii din 
tanbul au început vineri 
CRÂRILE CELEI DE-A 1 
CONFERINȚE A CRUCII 
ȘII INTERNAȚIONALE.

Participă delegații din 
de țări. Pe ordinea de zi 
conferinței figurează, între 
fele, prezentarea raportului 
cretarului general asupra acti- 

probleme 
i adopta- 

al Co-

Cotidianul spaniol „SP", al 
cărui editor, Rodrigo Royo, a 
cerut într-un articol publicat 
în săptăminalul „Magazine 
SP" demisia unor MINIȘTRI 
SPANIOLI IMPLICAȚI îiN 
AFACEREA MATESA, și-a 
încetat vineri apariția. Potri
vit declarației lui Rodrigo 
Royo, încetarea apariției zia
rului se datorează lipsei de 
fonduri.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A OLANDEI a 
atins în luna iulie 377 milioa
ne de florini, față de 281 mi
lioane în luna precedentă și 
321 milioane în iulie anul tre
cut.

131

al- 
se-

de

din

vității organizației, i 
financiare, precum și 
rea noului regulament 
mitetului consultativ.

■ ■ES

ÎN OCEANUL ATLANTIC, 
remorchere poloneze își vor_ 
pune Ia dispoziție serviciile 
navelor aparținînd unor com
panii străine. In acest scop, un 
remorcher se află in Canada, 
iar alte două se îndreaptă spre 
San Francisco. La înapoiere, 
fiecare din ele va remorca ci
te două nave de mare 
pînă în diferite porturi 
Europa Occidentală.

INTREPR1NDEREA 
LAVA „JUGOTANKER" 
Zadar, a comandat în 
nia o 
ment 
mul supergigant iugoslav, rela
tează agenția Taniug, va trans
porta țiței și minereuri. Po
trivit agenției, întreprinderea 
din Zadar a încheiat un con
tract pe 16 ani cu o compa
nie străină pentru transpor
tul țițeiului. în curînd wor 
lua sfîrșit și tratativele în ve
derea încheierii unui contract 
pentru transporturi de mine
reuri.

IUGOS- 
din 

Japo- 
navă cu un deplasa- 
de 250 000 tone. Pri-

eforturi înnoitoare
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TEHERAN 30 (Agerpres). — Corespondență de la N. 
Popovici și P. Finanțu « In atmosfera de pregătiri și aștep
tare care domnește în Capitala Iranului, cu numai două 
zile înainte de vizita oficială a președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, știrile apărute în pre
să in legătură cu aceasta, sînt urmărite cu interes de opinia 
publică. In timp ce pe fațadele unor clădiri de pe bulevar
dele Teheranului, au început să apară, încă de sîmbătă di
mineața, drapelele de stat ale României și Iranului, ziarele 
atît cele care apar in limba persană, cit și cele' de limbă 
engleză și franceză, publică știri care anunță apropiata so
sire a înaltului oaspete român.

Ziarele „Journal de Teheran" și „Teheran Journal" ca 
și cel de limbă persană „Kazhan international" publică ști
rile privind apropiata vizită a înalților oaspeți români, ci
tind pasajele din comentariul Agerpres care subliniază câ 
această vizită exprimă „dorința comună a României și Ira
nului de a colabora mai strîns, de a se cunoaște mai bine, 
fiind în același timp o dovadă concretă a cooperării fruc
tuoase dintre state cu sisteme sociale diferite, cooperare ba
zată pe principiile independenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc".

Evoeînd in acest climat bogatele tradiții și frumusețea 
artei populare românești, ziarul „Journal de Teheran" pu
blică, cu ocazia deschiderii la Teheran a unei expoziții de 
artă populară românească, un amplu reportaj sub titlul 
„Cooperativele artizanale în România — un exemplu de 
urmat" însoțit de mai multe fotografii din cadrul expoziției.

Interesul presei și opiniei publice iraniene pentru țara 
noastră este ilustrat, de asemenea, și de publicarea unor 
■știri diverse in legătură cu România, printre care și aceea 
despre participarea întreprinderilor românești la tîrgul in
ternațional „Asia 1969", care va avea Joc la Teheran între 
5 și 24 octombrie.

Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România în Iran constituie totodată un prilej 
pentru ziariștii iranieni de a evoca succesele obținute de 
țara noastră in cei 25 de ani de la eliberare. „In 25 de ani, 
poporul acestei frumoase țări est-europene a obținut suc
cese importante in domeniul industriei, agriculturii și creș
terii nivelului de trai. Prin aceasta, poporul român își ex
primă dorința de pace și prietenie cu toate popoarele" scrie 
ziarul, „Ethe Hadie".
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Străvechea civ ilizație ce a înflorit pe meleagurile Ira
nului. la răscrucea de drumuri dintre Orientul îndepărtat 
.și ce] Apropiat, și-a perpetuat tradițiile de-a lungul a mai 
bine de 2 500 de ani. Poate de aceea o aureolă de taină și 
legendă pare să învăluie și acum pămîntul Iranului. Se spu
ne despre locuitorii acestor ținuturi că și-au dăltuit in stâncă 
istoria. Monumentele străvechi ale Perspolisului, Șirazului 
.și Isfahanului rămin mărturii ale calităților unui popor în
clinat spre contemplație, dar in același timp plin de ener
gie, care a plăsmuit nu numai mii de legende, ci a ridicat 
și construcții impunătoare, ce au sfidat veacurile.

Iranul de astăzi apare ca un loc de confluență a vechii 
Perșii cu vestigiile ei milenare, și a statului modern care

î.și concentrează cu tenacitate eforturile pentru dezvoltarea 
sa potrivit valorilor lumii contemporane. întreaga hartă 
economică iraniană este o mărturie a procesului de înnoire 
ce se impune pretutindeni. Anvergura transformărilor ce cu
nosc o cadență accelerată, este reflectată pe deplin de ac
tualul plan cincinal, care prevede o creștere rapidă a pro
ducției industriale, precum și dezvoltarea agriculturii, prin 
introducerea pe scară largă a mecanizării și prin efectua
rea unor vaste lucrări hidrotehnice. De remarcat că anul 
acesta ritmul de creștere a producției a fost de 11 la sută, 
superior celui prevăzut, iar venitul pe cap de locuitor a 
atins 300 dolari.

Bogatele resurse petrolifere (evaluate la circa 5,4 mili- ; 
arde tone) oferă largi posibilități economiei iraniene. Se 
prevede ca veniturile furnizate de exploatarea aurului ne- , 
gru să acopere cea mai mare parte din totalul investițiilor 
în actualul cincinal. Actualmente aurul negru furnizează 
Iranului un venit anual de peste 500 milioane dolari, iar 
în 1970 se prevede ca acesta să atingă 1 miliard de dolari. . 
Companiei petrolifere naționale N.I.O.C. ii revine misiunea , 
de a coordona exploatarea și comercializarea petrolului. Ea 
a jucat, de asemenea, un rol important în acțiunea de în
grădire a posibilităților de manevrare ale firmelor petro
liere străine, care monopolizaseră la începutul secolului al ■ 
XX-lea exploatarea zăcămintelor petrolifere iraniene. In 
ultimii ani, consorțiul petrolier constituit de compania 
„Britisch Petroleum", de grupul anglo-olandez „Royal Dutch 
Shell" și de „Companie Francaise de Petroles" a fost obli- ■ 
gat să plătească redevențe sporite și să retrocedeze statului 
iranian o serie de terenuri petrolifere.

In prezent, petrolul iranian este prelucrat în mare parte 
la rafinăria de la Abadan, înzestrată cu instalații automa- < 
tizate de distilare, transport și depozitare.

Iranul dispune, de asemenea, de importante zăcăminte 
de fier, nichel, cobalt, iar valorificarea acestora reprezintă 
o garanție a înfăptuirii obiectivelor de anvergură ale eco
nomiei. Printre principalele realizări din ultimii ani se nu
mără uzina de țevi și laminorul din Ahwaz, reactorul ato
mic și rafinăria de la Teheran, conducta transiraniană de 
gaze naturale de la Agha Jarri, barajele de la Karadj și 
Sefid Roud. La marginea Isfahanului se construiește o oțe- 
lărie care va avea în 1971 o capacitate de producție de 
600 000 tone și care se va dubla peste alți doi ani; lingă 
Arak urmează să intre în funcțiune o fabrică de echipament 
industrial greu, iar în apropierea Tabrizului se construiește, 
în cooperare cu România, o mare uzină de tractoare.

Prestigiul pe care Iranul și l-a cîștigat pe continentul 
Asiei și în întreaga lume se datorează politicii promovate 
de această țară pentru rezolvarea tuturor problemelor in
ternaționale pe calea tratativelor și in favoarea cooperării 
cu celelalte state ale lumii. Relațiile dintre țara noastră și 
Iran cunosc o evoluție dinamică. Dorința comună de solu
ționare a problemelor majore ale omenirii prin ciearea 
unui climat al .destinderii și cooperării internaționale con
stituie o premisă sigură pentru dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-iraniene. Vizitele reciproce ale delegațiilor oficiale | 
ale celor două țări creează un cadru favorabil extinderii 
acestor relații. în interesul ambelor state.

Sabina BONDOC
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în vederea 
agrare.

la 1 ianua-Cu începere de ..
rie 1970 COTIDIANUL NEW- 
YORKEZ „THE NEW YORK 
TIMES" NU VA MAI ÎNSERA 
ÎN PAGINILE SALE RECLA
ME PENTRU ȚIGARETE. A- 
ceastă hotărîre a fost luata 
ca urmare a susținutei campa
nii ce se duce în prezent în 
S.U.A. împotriva reclamelor 
prin presă, radio și televiziu
ne pentru tutun. După cum 
se știe, în baza unei legi fede
rale producătorii de țigări au 
fost obligați să imprime pe 
pachete avertismentul : „Fu
matul este periculos pentru 
sănătatea dv.“.

în prima săptămînă 
decembrie, în capitala 
viană, Lima, va avea 
CONFERINȚĂ A PRINCIPA
LELOR ȚĂRI PRODUCĂTOA
RE DE CUPRU. Conferința, Ia 
care vor fi reprezentate două 
state africane — Congo și 
Zambia și două state latino- 
americane — Chile și Peru, 
va fi consacrată examinării 
relațiilor dintre țările 
tatoare și importatoare 
pru.

Populația din opt orașe si
tuate in statul mexican Vera 
Cruz este amenințată să fie 
evacuată CA URMARE A 
GRAVELOR INUNDAȚII PRO
VOCATE DE REVĂRSAREA 
APELOR R1ULUI PAPALOA- 
PAN — a anunțat primarul 
orașului Alvarado. Migue Cer- 
denares. El a precizat că toa
te navele de pescuit din zona 
portului Alvarado sînt pregă
tite pentru a începe evacua
rea locuitorilor, dacă digurile 
vor fi rupte de ape sau dacă 
ploile torențiale vor continua. 
Pînă în prezent au fost eva
cuate 3 000 de persoane din lo
calitatea Tlacotalpa.

Inundațiile din regiunile de 
sud ale ‘
cat luna 
persoane 
persoane

| cuințele.

în seara zilei de 29 ; 
ASUPRA PEKINULUI 
ABĂTUT O FURTUNĂ 
OBIȘNUITĂ, cu averse puter
nice și grindină mai mare de- 
cît un ou de porumbel. Pe 
străzi, a fost depus un strat 
de piatră de circa 10 cm. iar 
circulația a fost oprită 
plet. Vînturile violente și 
dina au spart geamurile 
lor și au smuls copacii 
rădăcini. Calamitatea 
rat o jumătate de oră.

Japonia este în măsură 
mai mare UN CONCURENT 
REDUTABIL PE PIAȚA 
MONDIALĂ A AUTOMOBI
LELOR. în luna iulie, expor
turile japoneze de automobile 
au stabilit un record abso
lut : 76 027 bucăți vîndute in 
străinătate. Se subliniază 
aceasta reprezintă o 
cu 1232 unități față 
precedentă și un 
foarte accentuat față 
iulie a anului trecut.

expor- 
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a lunii 
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în legătură cu incendierea 
moscheei Al Aksa din Ierusa
lim. ȘAIIINȘAHUL IRANU
LUI, MOHAMMAD REZA 
PAHLAVI ARYAMEHR. a fă
cut cunoscut tuturor țărilor 
lumii că Iranul este gata să 
participe la repararea monu
mentului, inestimabil lăcaș do 
cult al Islamului. Ministerul 
iranian al Afacerilor Externe 
a fost însărcinat să stabileas
că contacte cu guvernele țări
lor musulmane în vederea în
ceperii reparațiilor, sub auspi
ciile Organizației - Națiunilor 
Unite.

Ministrul britanic de inter
ne, James Callaghan, care -a 
vizitat Irlanda de nord, a fă
cut APEL. ÎN CADRUL UNEI 
CONFERINȚE DE PRESA. LA 
POPULAȚIE SA DISTRUGĂ 
BARICADELE. El a arătat câ 
măsurile luate pînă acum de 
autorități au avut drept scop 
„de a crea condiții care 
permită restabilirea păcii 
încrederii în această parte 
țării". El a admis totuși 
aceste măsuri nu vor putea 
împiedice reluarea 
lor. în raport cu 
trecută, a spus el, situația s-a 
îmbunătățit substanțial.
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Mexicului au provo- 
aceasta moartea a 16 
și au silit 50 000 de 
să-și părăsească lo-

au avut loc în Gha-

că 
creștere 

de luna 
progres 

de luna

Afacerilor Exter- 
Germane a remis 
de Externe al 

NOTA

VIETNAMUL DE SUD: Ță
rani și țărance transporlind 
muniții prin cimpia Jonc pen
tru Armata de Eliberare Na
țională.

Vineri .... ----- - -
na alegeri legislative. Aproxi
mativ 3 milioane de alegători 
au fost chemați să desemneze 
pe cei 140 membri ai Parla
mentului. în cursul votării au 
fost operate cîteva ARESTĂRI 
PENTRU „FRAUDE ELECTO
RALE", dar nu a fost semna
lat nici un incident serios. 
Candidații a cinci partide po
litice și-au disputat mandatele 
parlamentare în primele ale
geri organizate de la lovitura 
de stat militară de acum trei 
ani și jumătate.

Ministerul 
ne al R.D. 
Ministerului 
R.F. a Germaniei O 
PRIN CARE PROTESTEAZĂ 
ÎMPOTRIVA
PRODUCȚIEI ȘI AMPLASĂ
RII PE TERITORIUL GER
MANIEI DE VEST A ARME
LOR CHIMICE ȘI BACTERIO
LOGICE.

Nota cere, de asemenea, gu
vernului vest-german semna
rea Tratatului de neprolifera- 
re a armelor nucleare, respec
tarea strictă a Protocolului de 
la Geneva din 1925, sprijinirea 
propunerii vizind încheierea 
unei convenții internaționale 
cu privire la interzicerea to
tală a pregătirii, producerii și 
amplasarea armelor bacterio
logice și chimice.

PREGĂTIRII

Autoritățile vesl-germane au 
anunțat că au cheltuit pînă 
în prezent peste 85 000 de 
mărci ÎN VEDEREA REPOPU
LĂRII CU PEȘTE A RINU
LUI în zona în care apele a- 
cestuia au fost 
cursul 
tii au apreciat că în perioa
da respectivă au murit aproxi
mativ 40 de milioane de pești. 
Otrava care a provocat moar
tea acestora, a rămas pînă in 
prezent neidentificată.

infectate in
lunii iunie. Specialiș

La 9 septembrie, ziua celei 
de-a 25-a aniversări a eliberă
rii Bulgariei, la Sofia încep 
transmisiunile de televiziune 
in culori după sistemul ..■<*- 
cam-3 opțiuni". Telespectatorii 
vor putea viziona un program 
special în culori, retransmis 
după o emisiune a televiziu
nii din Moscova. Pentru reali
zarea acestei retransmisii a 
fost necesară reamenajarea re
leelor pe linia Sofia-Moscow a. 
Au fost, de asemenea, construi
te aparate de emisie de con
strucție bulgară, care vor pu
tea transmite la început numai 
diapozitive color și imagini de 
reglaj.

UVERMOKE 30 (Agerpres). 
— Cu începere de la /:> sep
tembrie In laboratorul univer
sității din California 113 gr 
de roci lunare vor li com
primate, laminate, supuse șo
curilor electrice și... Împușca
te. Este vorba de fapt, de o 
serie de experiențe al căror 
scop este, să se reproducă in 
laborator condiții asemănătoa
re celor ce se presupune cu 
ar exista in centrul satelitului

natural ut Pămintului. In acest 
iei, se va cjplermina revision- 
ta electrică a rocilor din ca
re se compune Luna, precum 
șl rezistentele lor IMcr-meca- 
nice. Totodată, se va deter
mina și densitatea lor reală. 
Dalele obținute în urma aces
tor cercetări vor completa pe 
cele objinute plnă in prezent 
in laboratoarele de Iu Hous
ton,
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