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Munca 
politico-educativă 

în strînsă legătură 
cu cerințele vieții 
sncial-econnmice

Pasiuni, împliniri, satisfacții

I
I
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Partidul nostru acordă o 
atenție deosebită rolului fac
torului moral în făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, în formarea omu
lui nou al acestei societăți. 
In raportul prezentat, la Con
gresul al X-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „formarea trăsă
turilor etice corespunzătoare 
noilor relații statornicite în 
orînduirea socialistă este una 
dintre coordonatele funda
mentale ale construcției so
cialiste, un obiectiv esențial 
al activității ideologice, care 
din punct de vedere moral 
sini determinate de esența o- 
rînduirii noastre socialiste".

Preocupat de sporirea for
ței de influențare a propa
gandei de partid, Comitetul 
orășenesc de partid Vulcan 
a inițiat o serie de acțiuni 
în vederea creșterii nivelului 
de conștiință socialistă a ce
lor ce muncesc, în strînsă 
concordanță cu sarcinile e- 
conomice și social-politice pe 
care le avem de realizat. 
Biroul comitetului orășenesc, 
organele și organizațiile de 
partid, din orașul nostru s-au 
preocupat de organizarea și 
desfășurarea învățămîntului 
de partid în strînsă legătură 
cu viața, cu realitățile din 
fiecare domeniu, de îmbună
tățirea propagandei prin con
ferințe, a activității gazete
lor de perete, de pregătirea 
temeinică a adunărilor de 
partid, determinînd dezbate
rea în cadrul lor a celor mai 
importante probleme ce le 
implică creșterea rolului de 
conducător politic ăl parti
dului în toate domeniile de 
activitate. De asemenea, s-a 
urmărit îmbunătățirea mun
cii educative, desfășurate de 
organizațiile de masă, de con
ducerile administrative, a ac
tivității instructiv-educative 
în cadrul școlilor, precum și 
desfășurarea în cele mai bu
ne condițiuni a activității 
cultural-educative și politico- 
ideologice în cadrul cluburi
lor și căminelor muncitorești 
prin toate formele de cultu
ralizare și influențare etico- 
cetățeriească.

întreaga muncă politică 
desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. a fost strîns 
legată de activitatea econo
mică. a fost îndreptată spre 
formarea unor înalte calități

morale și profesionale ale ce
lor ce muncesc.

Paralel cu aceasta, comi
tetele sindicale, organizațiile 
U.T.C. și conducerile unită
ților au manifestat o preo
cupare mai mare în direcția 
creșterii nivelului profesio
nal și de cultură generală al 
salariaților. Astfel, în ultimul 
an au fost calificați la lo
cul de muncă 480 salariați, 
din care cea mai mare parte 
la exploatările miniere Vul
can și Paroșeni, la prepara- 
ția Coroești și E.C.E. Paro
șeni. In prezent frecventează 
cursurile de calificare peste 
500 de salariați, iar o parte 
își completează studiile me
dii la cursurile fără frecven
ță și serale.

Pentru a contribui la mo
bilizarea colectivelor la rea
lizarea sarcinilor de plan, la 
creșterea nivelului de con
știință socialistă și întărirea 
disciplinei în muncă, comi
tetele de partid de la E. M. 
Vulcan, E.C.E. Paroșeni. pre- 
parația Coroești, mina Paro
șeni. au organizat mai temei
nic invățămîntul de partid, 
astfel, încît acesta să con
tribuie la aprofundarea pro
blemelor economice, la ridi
carea nivelului de cunoștin
țe al salariaților. Comitetele 
Sindicatelor, ale organizațiilor 
U.T.C. împreună cu conduce
rile tehnice s-au ocupat mai 
asiduu de reducerea absen
țelor nemotivate de la ser
viciu, au organizat discuții 
individuale și colective cu 
persoanele certate cu disci
plina, au popularizat la sta
țiile de amplificare aspectele 
cele mai caracteristice din 
activitatea unităților.

In ultima perioadă, orga
nizațiile U.T.C., împreună cu 
conducerea clubului au ini
țiat o serie de acțiuni inte
resante pentru formarea per
sonalității tinerilor. Amin
tim, în acest sens, consfătui
rea pe tema „Tineretul și 
producția", organizată cu ab
solvenții școlilor profesionale, 
concursurile pe tema „Dez
voltarea economică și socială 
a orașului Vulcan" organiza
te cu tinerii de la prepara- 
ția Coroești și mina Vulcan 
etc.

Ing. Dumitru ALBESCU, 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Vulcan

(Continuare In pag. a 3-a)

societate mo
li dernă nu poate 

face abstracție, 
azi mai mult ca ori- 
cînd, de prezența, in
tegrarea și participa
rea activă a femeii în 
toate domeniile vieții 
sociale, inclusiv acela 
al științei.

Deschizîndu-i-se pers
pective largi de afir
mare, femeia consti- 

, tuie astăzi o persona
litate omniprezentă, 
lucrînd in întreprin
deri, instituții, labora
toare de cercetare. O 
întilnim peste tot pu- 
nîndu-și umărul sau 
concentrindu-și min
tea, mânuind o mași
nă sau proiectînd o 
construcție, modelind 
o statuetă sau cal- 
culind un coeficient de 
probabilitate. Viața co
tidiană infirmă pas cu 
pas opinia celor pen
tru care dreptul de a 
face știință este un

privilegiu exclusiv al 
bărbaților.

f\e cercetătoarea 
r științifică ELE

NA HlNDO- 
REANU am cunoscut-o 
în laboratorul chimic 
al Stației de cercetări 
pentru securitatea mi
nieră. „In cadrul cer
cetărilor stației, al că
ror scop esențial este 
acela de a garanta și 
asigura securitatea ce
lor care lucrează în 
diferite sectoare ale e- 
conomiei naționale, dar 
mai ales a celor care 
scormonesc adîncurile 
pământului pentru 
scoate la suprafață 
morile, se impune 
seori — ne spune 
lena Hîndoreanu 
necesitatea unor
crări de chimie, cum 
ar fi determinarea u- 
nor parametri, inter
pretarea unor fenome
ne cu ajutorul științei

a-i
co- 
de-
E-

lu-

chimiei. Aflăm că toa
te acestea Se efectuea
ză în cadrul laborato
rului fizico-chimîc al 
stației al cărui condu
cător și îndrumător 
principalul este dânsa, 
că rezultatele cercetări
lor efectuate în acest 
laborator constituie un 
sprijin permanent pen
tru laboratoarele d la 
exploatările minit-e.

— Aveți și o preo
cupare mai personală ?

preocupă în- 
probleme le- 

explozivii mi- 
siguranță, pa- 
de autoaprin- 
carbunilor și

— Mă 
deosebi 
gate de 
nieri de 
rametrii 
dere a 
minereurilor sulfuroa
se.

Nu putem să omitem 
participarea Elenei 
Hîndoreanu la munca 
de instruire a perso
nalului laboratoarelor 
de la exploatările mi
niere ca și indicațiile 
prețioase pentru dota-

rea și funcționarea a- 
cestor laboratoare. Spi
ritul inventiv, firea ac
tivă, energică, dar mai 
ales atașamentul față 
de munca de cerceta
re sînt însușiri care, 
pe drept cuvint, îi 
conferă Elenei Hindo- 
reanu aprecierea 
chimistă nr. 1 
ției.

de 
a sta-

sinteză, 
din ce
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ființă de
■j derivînd
, le mai distincte 

și generale principi, 
științifice, ergonomia 
nu poate fi aplicată 

uimitoare și 
observare a

fără o 
concretă 
omului, a gesturilor, a 
personalității sale, fără 
cercetarea interdepen
denței factorilor psiho
logici, fiziologici, teh
nologici din cadrul

I
I
I
I
I
I
I

SEMNAREA CaOMUNICATULUI COMUN 
ROMANO-CONGOLEZ

Flavia
(Cont. In

DUMITRAȘ

pag. a 3-a)

In cursul dimineții de sîm- 
bătă, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Dâsiră 
Mobutu au semnat comunicatul 
comun româno-congolez, care 
consemnează rezultatele poziti
ve ale convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat.

Ea semnare au fost de față 
președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Ghcorghe Maurer, 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
membri ai părții române care 
au participat la convorbiri.

Din partea congoleză au par
ticipat Thomas Tumba, mem
bru al Biroului Politic al Miș
cării Populare a Revoluției 
(M.P.R.), comisar general al

Tîrgului internațional Kinshasa, 
Andre Bo-Boliko, membru al 
Biroului Politic al M.P.R., se
cretar general al Uniunii na
ționale a muncitorilor congo
lezi, Jean Theodore Umba Di 
Lutete, ministru-delegat pe lin
gă Președinția Republicii, Eva
riste Loliki, viceministru al a- 
facerilor externe, însărcinat cu 
cooperarea, și oficialități con
goleze care au luat parte la 
convorbiri.

(Agerpres)
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ORIZONT MINIER
Cărbune peste plan

Munca la frontul abataje
lor din cadrul zonei a II-a 
a minei Petrila este fruc
tuoasă în luna aceasta. Un 
spor substanțial de produc
ție s-a realizat în speță la 
abatajele raionului I (821 to
ne de cărbune depășire a 
sarcinilor revenite raionului 
pe perioada 1—27 august). 
Brigada minerului Iosif Hu- 
șan din acest raion a dat 
peste sarcina perioadei res
pective 280 tone de cărbu
ne din abatajul cameră nr. 
11 vest din stratul 3. Din 
același strat, brigada mine
rului Mihai Rus a extras 170 
tone în plus din abatajul ca

meră 10 vest, iar brigada lui 
Ion Apostol 80 de tone peste 
plan din abatajul 5 vest. Din 
cadrul raionului II al zonei 
se situează în frunte cu o 
depășire a planului de 281 to
ne frontaliștii brigăzii con
duse de Carol Szabo din aba
tajul 16—14 de pe stratul 3, 
succes obținut în urma unei 
avansări a frontului de a- 
bataj de 45 ml în perioada 
amintită. Drept rezultat al 
extragerii peste plan a can
tităților sporite de cărbune, 
planul zonei a II-a a 
Petrila a fost depășit 
proape 700 tone pînă 
mineața de 28 august.

minei 
cu 
in

PLECAREA DIN BUCUREȘTI

38 metri avansare
în frontal

de 
de 
au 
a-

Minerii brigăzii conduse 
frontalistul Ion Popescu 
la zona I a minei Lupeni 
realizat în luna trecută o 
vansare a frontului de lucru
de 30 ml. In august, bri
gada se străduiește, cu suc
ces, să mărească „pasul" a- 
vansării în abatajul frontal 
felia I din stratul 5, blocul 
II, știind că astfel va da un 
impuls 
fității 
tajului 
(cu 12
gimea avută în iulie) a a'an-

producției și producti- 
muncii. Frontul aba- 
măsurînd 60 de metri 
m mai mult ca lun-
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sat în perioada 1—27 august 
cu 38 ml.

Avansarea sporită, realiza
tă pe seama organizării supe
rioare a producției și a mun
cii, folosirii judicioase a e- 
chipamentului modern de sus
ținere (stîlpi hidraulici SVJ 
cu pompă centrală, grinzi în 
consolă, plasă metalică recu
perabilă folosită la banda.ia- 
rea tavanului) din abataj a 
permis brigăzii să obțină o 
productivitate de 8 tone/post, 
care întrece cu cca. 2 tone 
de cărbune pe post produc
tivitatea planificată.
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Excursii
Continuînd bunul obicei 

de a oferi amatorilor de tu
rism excursii peste hotare, 
filiala O.N.T. din Petroșani 
organizează în luna noiem
brie drumeții în mai multe 
țări europene.

In perioada 10—17 noiem
brie, doritorii pot vizita în 
cadrul unui itinerar ce cu
prinde interesante obiective 
istorice și arhitectonice ora
șele Budapesta. Praga și 
Bratislava.

O altă excursie pentru 
vizitarea orașelor Chișinău 
și Cernăuți se va organiza, 
în perioada 5—20 noiembrie. 
Belgradul va putea fi vizi
tat cu autocarul la sfîr.șitul 
lunii noiembrie. înscrierile 
se primesc la sediul agenției 
O.N.T., filiala Petroșani.

Lucrări 
de 

protecție
- Un grup de muncitori de 
la sectorul apă și canal al 
întreprinderii de gospodărie 
comunală din localitate exe
cută lucrări de protejare a 
conductei de aducțiune din 
strada Luminii, orașul Petri- 

-la. Pentru a feri „drumul" 
apei potabile de eventuale 
deteriorări datorate capricii
lor naturii, se basculează 
piatră în jurul conductei du
pă care se procedează la 
umplerea golurilor cu pămînt 
și zgură.

PETRILA : Blocul
= 120 garsoniere

Incheindu-și vizita oficială 
făcută în țara noastră la invi
tația președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Democrati
ce Congo, Joseph-Desire Mo
butu, împreună cu soția, a pă
răsit sîmbătă dimineața Bucu
rești ul.

In timpul vizitei, șeful sta
tului congolez a fost însoțit de 
Thomas Tumba, membru al Bi
roului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției (M.P.R.), co
misar general al Tîrgului in
ternațional Kinshasa, Andre 
Bo-Boliko, membru al Biroului 
Politic al M.P.R., secretar ge
neral al Uniunii Naționale a 
muncitorilor congolezi, Jean 
Theodore Umba Dj Lutete, mi
nistru-delegat pe lingă Preșe
dinția Republicii, Evariste Lo
liki, viceministru al afacerilor 
externe, însărcinat cu coopera
rea, Marcel Lengema, ambasa
dor itinerant, și de alte per
soane oficiale.

De la reședința rezervată 
oaspeților în timpul șederii în 
țara noastră, președintele Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au venit la 
Aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni într-o mașină des

chisă escortată de motocicliști. 
De-a lungul traseului pînă la 
aeroport, cei doi șefi de stat au 
fost salutați călduros de nume
roși cetățeni.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Deasupra pavilionului ofi> 
cial se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Joseph-Ddsiră Mo
butu. Pe mari pancarte, înăl
țate pe platforma aeroportului, 
se puteau citi urările : „Să se 
dezvolte și să se întărească 
prietenia dintre popoarele Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Congo", 
„Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare".

Pentru a-și lua rămas bun 
de la oaspeți, la aeroport au 
venit președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, zia

riști români și congolezi.
Se aflau de față ambasado

rul Republicii Democratice 
Congo la București, Thecdoro 
Kondo Belan, și alți șefi de mi
siuni diplomatice, acreditați la 
București.

La sosirea pe aeroport, garda 
militară, aliniată pe platou, 
prezintă onorul. In timp ce se 
intonează imnurile de stat ale 
celor două țări, răsună 21 salve 
de artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în 
revistă garda de onoare.

Președintele Joseph-Desire 
Mobutu și soția sa, Marie-An
toinette Mobutu, își iau apoi 
rămas bun de la președintele 
Consiliului de Stat, Nicolao 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, de la persoanele o- 
ficiale române și de la mem
brii corpului diplomatic, pre- 
zenți pe aeroport. Oaspeților 
li se oferă buchete de flori.

înainte de plecare, la scara 
avionului, cei doi șefi de stat 
își string călduros mîinile.

La ora 10, avionul preziden
țial cu care călătorește șeful 
statului congolez decolează. Ae
ronava este escortată pînă la 
frontieră de avioane ale For
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

SÎNTEM PREGĂTIT! PENTRU 

DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR ? 
MlJ, RAR... ME ..GRĂBIM**

O vizită prin școlile din Va
lea Jiului, acum, la sfîrșitul 
lunii august, este comparabilă 
doar cu o expediție geografică : 
pendulezi încontinuu între cu
noscut și necunoscut, descoperi 
aspecte inedite sau nici măcar 
bănuite, că ar putea exista.

La sfîrșitul fiecărui an de 
învătămînt școlile nu rămîn 
pustii, locul elevilor, desigur, 
mult mai numeroși, este luat 
de muncitori cu felurite profe
sii, antrenați într-o adevărată 
campanie de reparații, curenta 
sau capitale, întreținere etc. 
Aceste lucrări școlare figurea
ză în scriptele întreprinderilor 
cu titlu prioritar. Deci un prim 
aspect urmărit de noi la șco
lile din Valea Jiului a fost.a- 
cesta : cum este înțeleasă de 
fapt prioritatea ; ritmul lucră
rilor și calitatea lor. Al doilea 
aspect a fost de. ordin pedago
gic-: aprovizionarea școlilor cu 
manuale, rechizite, situația ca
drelor didactice și latura admi
nistrativă.

în Petroșani lucrurile sînt lim
pezi : clădirile școlare n-au ne
cesitat reparații importante, ci 
mai mult lucrări de întreținere 
curentă.

— La școala noastră (nr. 4

tranșă din programele școlare.
Trebuie să precizăm din 

capul locului că pregătirea nou
lui an școlar sub aspectul ma
nualelor, rechizitelor etc. (adică 
ceea ce revine cadrelor didac-

RAID ANCHETĂ
— n.n.) lucrările cele mai im
portante au fost isprăvite — ne 
spunea prof. Vasile Bîcoi, di
rectorul școlii. După ploaia re
centă se fac ultimele retușări, 
adică treabă de cel mult doua 
zile. Urmează o ultimă curățenie 
generală apoi vom aștepta 
cursurile. Situația este similară 
la școlile generale nr. 1, 2, 6;
la numărul 5 se mai fac cîte- 
va intervenții la acoperiș, im
puse de ploaie. Manualele cu 
transmisibilitate sînt pregătite, 
cele noi au sosit ; la fel prima

tice) este un fapt general pozi
tiv la toate instituțiile (pentru 
că în acest sens există regle
mentări precise care sînt res
pectate cu strictețe de cele mal 
multe ori). Variabilitatea a în
ceput de la Liceul .din Uricani. 
Pe directorul liceului, Dorin 
Costea, l-am aflat în curte, exa- 
minînd devizul (și confruntîndu-1 
cu ce oferea ochiul), deci o pre- 
recepție, împreună cu maistrul 
Ștefan Căliman de la sectorul 
I.G.L. Lupeni. Clădirea a avut 
nevoie de reparație capitală i

prin acoperiș a pătruns apa șl, 
socotind după felul cum cădea 
tencuiala de sub streașină, stri
căciunile au fost considerabile 
(fondul de reparație — 72 000
lei).

— Lucrările au început cu 
mare întîrziere, afirmă prof. 
D. Costea. Era planificat să sa 
înceapă la 1 iulie, în fapt u 
debutat abia la 3 august.

— întîrzierea s-a produs din 
cauza I.G.L. Petroșani care nu 
ne-a transmis comanda la timp 
— a intervenit prompt Ștefan 
Căliman. Totuși, pînă la 1 sep
tembrie, deși avem greutăți cu 
transportul, vom termina lu
crarea.

Nu știm, însă, în ce măsură 
este susținut optimismul mai
strului de către muncitori pen
tru că, așa cum am aflat, pre
zentarea la lucru are loc abia 
pe la orele 8—9 (?!). în afară

T. SPĂTARU

(Continuare In oag. a 3-a)

Recital
Ion Budai Deleanu

Cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la moartea lui Ion 
Budai Deleanu, un coleotiv 
de actori ai teatrului din Pe
troșani pregătesc în regia 
Miariettei Sadova un recital 
de versuri selective din „Ți- 
ganiada" și „Trei viteji", o- 
perele literare ale prestigio
sului cărturar român.

„Pe ușa din dos" 
în turneu

Colectivul artistic al tea
trului „Valea Jiului" care a 
realizat scenic comedia „Pe 
ușa din dos" de Thurszo Ga
bor, în regia lui Marcel Șo
ma, a oferit ieri iubitorilor

de teatru din Iiuș chita și 
Roșia Montană două specta
cole. Astăzi, aceeași comedie 
va fi interpretată în locali
tatea Marga din județul Ca- 
raș-Severin.

Concurs 
„Cme știe, 
cîștigă"

Mîine după-amiază, comite
tul coordonator al U.T.C. de 
la E. M. Dîlja organizează 
un concurs „Cine știe, cîști- 
gă“ avînd ca temă probleme 
ale activității electromecani
ce în subteran. Vor participa 
34 de concurenți, tineri ute- 
ciști de la sectorul de spe
cialitate al minei. Cîștigăto- 
rii vor primi premii în o- 
biecte.
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O
ea și Soții se întorc de

facă baie. Mămica abia in baie pinii mă usuc. 
reușește să o scoată
din cadă. Acum stă cu

prosopul lingă

"2"2,

Vă

I

pian ?
— Nu cint și la 

oară.
— Vai, ce bine !

puteți acompania sin
gur !

vi- INDIENI

Sînge conservat

Ferestre

TERAPIE
A

substanțe ce declanșează 
boala. Tomas Dousa și Oscar 
Hechter din Chicago au făcut 
deja primele experiențe.

„sensibile

V reau să-ți 
că tocmai a- 
plecat cineva

I
BOLILOR

O NOUA

Jft

INFARCT LA PEȘTI
Majoritatea varietăților de păstrăvi din Oceanul Pacific 

ies din icre în ape dulci. După aceea, mormolocii pornesc 
spre mare și, cînd ajung la maturitate și vine timpul să se 
înmulțească, ei iau drumul pe care l-au parcurs și părinții 
lor, în contra curentului cursurilor de apă. Ei depun icre 
o singură dată în viață, după care mor. Abia recent s-a lă
murit că ei mor de pe urma afecțiunilor cardiovasculare 
care se declară în urma schimbării bruște a condițiilor de 
existență prin trecerea din apele sărate în cele dulci.

Pe litoralul nord-american al Pacificului trăiește o va
rietate de păstrăv care, spre deosebire de celelalte, depune 
icre de mai multe ori din care cauză se deplasează mai 
frecvent in apele dulci, de unde se întoarce în cele ale ocea
nului. Trecerea din ocean în fluvii provoacă afecțiuni ale 
cordului și la acest pește. Este însă uimitor faptul că sănă
tatea lui se restabilește complet, inima și vasele sanguine 
redevin absolut normale. Pină în prezent, un asemenea fe
nomen nu a fost observat la nici o altă ființă.

— Unchiule, la emi
siunea TV pentru co
pii am aflat că un bă

iat bine crescut nu 
vorbește dacă nu este 
întrebat.

— Da, așa este.
— Unchiule, atunci 

întreabă-mă te rog re
pede dacă mașina ta 
mai este jos, sub fe
reastră, 
răspund 
cum a

ea.

t
I t

HOTAflEgHOTARE

Din nou in același lac

Ludas Maty

(Budapesta)

Pămintul costă scump !
Quick 

(Munchen)

— Știi tatu, ne jucăm 
arhitectura greacă!

Arbciter Zeitung
(Viena)

Hobby primejdios
Ercole Gentile, in virstă 

de 49 de arii, paznicul unei 
vile bogate dm Piazza del 
Emporio din Roma, avea, in 
afara delorlalte îndatoriri ale 
sale, sarcina să ducă zilnic 
de mincare leopardului Ca
milo și să-i curețe cușca de 
pe terasa vilei. Familia care 
locuiește aici cheltuiește zil
nic 1 000 de lire pentru paz
nic și 12 000 de lire pentru 
întreținerea leopardului.

tntr-o dimineață, Gentile a 
intrat în cușca lui Camilo, 
fără să observe că acesta

stătea culcat Intr-un colț 
întunecos. Fiara s-a repezit 
la paznic și l-a sfîșiat într-o 
clipă, tn afară de leopard, 
In vilă se mai aflau șerpi și 
doi pui de lei. Sute de pan
tere, tigri și alte fiare trăiesc 
în vilele altor bogătași din 
Roma. Aeest „hobby” primej
dios nu este interzis de 
lege. Locuitorii Romei se pot 
consola numai cu faptul că 
autoritățile comunale interzic 
cu strictețe creșterea găinilor 
în perimetrul ^orașului...

★

Barbarei îi place să

așteaptă.
— Mămico, spune 

Barbara, nu trebuie să 
mă ștergi. Am să stau

teatru cu taxiul. Aca
să, soția iși amintește :

— Doamne, mi-am 
uitat poșeta cu bani în

ȘTIINȚEI
' A • ’ '

TEHNICII

Un grup de specialiști de la Institutul de hematologie 
din Munchen au experimentat un procedeu ultramodern 
de conservare a sîngelui prin congelarea lui la minus 70°. 
In felul acesta sîngele poate fi păstrat timp nelimitat. Pro
cedeul este valabil doar pentru eritrocitele din sînge. îna
inte de congelare îndepărtîndu-se celelalte componente ale 
sîngelui.

Ce/ mai mic laser dm Europa
Specialiștii polonezi au con

struit cel mai mic laser eu 
gaze de tip He-Ne din Europa.

Laserul poate fi folosit ca 
iluminator la microscoape, 
pentru măsurătoarea optică a 
pianului suprafețelor, omogeni
tății optice a sticlei și altor 
materiale transparente și semi-

transparente. El mai poale li 
folosit pentru măsurarea parale
lismului datorită folosirii feno
menului de interferență a un
delor. Aparatul, care are sim
bolul LG-7, este foarte rezis- 
lent și poate funcționa încon
tinuu peste 1 200 de ore.a

In Marea Britanic se experimentează un model de 
ferestre care se închid automat atunci cînd zgomotul făcut 
de avioanele ce zboară la mică înălțime se intensifică, des- 
chizîndu-se imediat ce acesta s-a- redus. Ferestrele „sensi
bile" vor fi instalate în școli, locuințe, întreprinderi situate 
în apropierea aeroporturilor. Ele au fost experimentate în 
școli situate în regiunea unui aeroport londonez, unde cursu
rile trebuiau mereu întrerupte din cauza zgomotului făcut 
de avioane.

DE NERVI
Mult mai eficace decît 

tranchilizantele, care nu fac 
decît să calmeze unele ma
ladii nervoase — cum ar fi 
surescitarea maniacă — 

-carbonatul de litiu poate fi 
utilizat în tratarea nevroze
lor, deoarece acționează di
rect asupra sursei bolit A- 
cesla este rezultatul experien
țelor efectuate în multe țări 
ale globului.. Cercetătorii au 
ajuns la concluzia că acest 
carbonat împiedică produce
rea masivă în creier a unei

Prin munții Vrancei

Reflexe de după amiază

ț 
i 
ț 
l

ÎN URAL

ntr-o așezare a epocii 
piatră, descoperită de un 
de arheologi pe teritoriul 
lului, a fost dezgropat s: 

unui bărbat datînd

acum 6 000 ani. Este primul 
„om al epocii de piatră" desco
perii pînă acum în aceasta 
regiune a Uniunii Sovietice. 
După studierea anatomii ă a 
scheletului, oamenii de știință 
au făcut și constatări antropo
logice : omul descoperit avea 
chipul indienilor din America 
de Nord : nas acvilin, arcadele 
puternic conturate, ochi mongo
loizi.

Descoperirea din Ural va 
permite specialiștilor să recon
stituie migrația triburilor eura- 
asialice și americane în epo
cile preistorice.

t-

...Din fierul care intră in compoziția corpului 
uman se pot face șase chei ? Că fosforul ar a- 
junge pentru două cutii de chibrituri, sarea ar 
încăpea în 44 de lingurițe, iar 
suficientă pentru producerea a 
detonant ?

glicerina ar fi
1,5 kg material

O

afirmă că reu-...Medicul polonez Wierzbiski 
mutismul articular poate fi vindecat numai cu 
ajutorul castagnetelor ? Mișcarea mîinilor și a 
degetelor, determinată de manipularea castagne
telor, argumentează el, ajută la eliminarea din 
corp a tuturor substanțelor nocive.

Q

...Cea mai scumpă carte din lume este o bio
grafie a toreadorului spaniol din secolul al 
XV-lea Pepe Hill ? Cartea a fost ilustrată de 
Picasso cu 27 de desene. Ea a apărut numai în 
288 exemplare, care, firește, au fost rapid epui
zate. Un exemplar se plătește astăzi cu cea. 
250 000 lei I

o
...Cea mai preferată băutură in Mongolia este 

laptele de iapă și de cămilă. Cumîsul mongol 
cuprinde nu mai puțin de 18 feluri de vitamine.

TRANSPLANT
REUȘIT»

DE TIMUS
Prima transplantare cu suc

ces a glandei timusului la 
om confirrpă — la un an 
după operație — corelațiile

TOKIO SE
La Tokio, pe un 

lativ mic, trăiește 
o cincime din populația Japo
niei. Demografii afirmă că, în 
anul 1985. în acest oraș, care 
este cel mai mare din lume, 
va trăi un sfert din populația 
țării.

Concluziile 
cercetări 
riej din 
corecturi 
statistice, 
Oceanului Pacific atacă orașul. 
Astfel, în comparație cu anul 
trecut, regiunile estice ale ca
pitalei nipone s-au afundat în 
medie cu 20 cm. Porțiunile de 
uscat care rămîn sub apă chiar 
și în timpul refluxului au cres
cut într-un an cu 2 
timpul fluxului, apa 
117 km2 de teritoriu, care, cu 
30 de ani în urmă, nu 
de valurile oceanului.

Cauza acestui fenomen 
aceeași ca Ia Veneția : utiliza
rea intensivă a apelor subte-

teritoriu re- 
aproximativ

Institutului de 
în domeniul ingine- 
Tokio aduc anumite 
la aceste prognoze 
din cauză că apele

era atins

I
I
I 
I 
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I
I 
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I
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Telefonul
I

Și 
îndrăgostiți!

Proprietarul unui magazin 
din Beirut a încercat să-și dez- 
vețe clienții să-i folosească te
lefonul pentru convorbiri 
ticulare. El a atîrnat lîngă 
parat următorul aviz:

„Convorbirile se plătesc 
felul următor : bărbați — 
piaștri (7 cenți) t femei - 
piaștri (14 cenți); 
sentimentale între 
— 100 piaștri (28 cenți)”.

Dar rezultatul a fost contrar 
așteptărilor: magazinul a fost 
pur și simplu asaltat de tineri 
îndrăgostiți, care erau îneîn- 
tați să plătească taxa respec
tivă pentru a putea vorbi cil 
le poftea inima.

par-
a-

in
25
50

convorbiri 
îndrăgostiți

Suprazmeu
Un vechi sport asiatic — înăl

țarea zmeului 
modă în 
construit 
Schmitz 
— după 
gajul unui prieten indian, apoi 
executat în serie de o între
prindere și astăzi face senzație 
pe piața jucăriilor. Noul model 
a fost realizat-dintr-un material 
plastic, iar scheletul lui din 
fire flexibile de oțel, făcîndu-1 
mai rezistent la vînt. în plus, 
el poate fi dirijat. Suprazmeuj 
lui Jozef Schmitz se 
chiar pe vînt slab 
mini-greutătii sale de 
32 g.

devine ia
Europa. Zmeul a fost 
de un amator — Jozef 
din Dortmund (R.I’.G.) 
un model găsit în ba-

Vasile MOLODEȚ

Start la .. înviorare

km2. In 
acoperă

5) Se află și in 
— In sală ! — 
în... scoarță; 3) 
rupe ușor; 10)

Iar 
Sanglici Aimov din 
Roșorv primește no 

de 311 ziare șl re- 
familia este nume*

REBUS iii REBUS

și reviste

r '9 ho

:1T

311 ziare

cunoscute din experiențele . 
pe animale între acest organ 
și mecanismul de protecție 
al organismului.

W. W. Cleveland, de la 
Departamentul de pediatrie 
al Universității din Miami, 
implantase timusul unui fe
tus uman în musculatura ab
dominală a unui sugaci de 
nouă luni. Sugaciul avea mal 
multe malformațiuni și mani
festa o slăbire evidentă a 
mecanismului de apărare 
împotriva infecțiilor, căci su
ferea' cronic de diaree in- 
fecțioasă și guturai. Tabloul 
sanguin arăta o lipsă seri
oasă de limfocite. Un gan
glion limfatic operat amintea 
de tabloul microscopic, care 
se întîlnește la animale după 
îndepărtarea experimentală a 
timusului : numărul limfeci- 
telor era puternic redus. Du
pă transplantarea . timusului, 
limfocitele din sîngele copi
lului au crescut chiar din a 
doua zi de la 1 200—1 500/ 
mm3 la 4 000. Glandele lim
fatice s-au normalizat, de 
asemenea, dar de-abia după 
nouă luni.

rane. In anii 1961 și 1963, Par
lamentul japonez a votat legi 
speciale limitînd instalarea de 
sonde și construirea de puțuri 
în zonele deosebit de amenin
țate. Dar, deși autoritățile lo
cale pedepsesc cu severitate 
încălcarea acestor legi, uscatul 
continuă să se retragă. In ur
mătoarele decenii, o parte în
semnată din capitala Japoniei 
este amenințată să ajungă pe 
fundul oceanului.

înalțlj 
datorită 

numai
ÂORIZONTAL : 1) Scriere în primă formă (fig.); 2) Cind- 

va... — Oraș pe Mureș; 3) Scurt și clar !... — ...sînt cu lip
suri; 4) Tratată cu atenție — Tiv la poale! 
soare — Polițai din naștere; 6) Rîu asiatic 
Major (muz.); 7) Pe limbă — Scormonituri 
Apariție — Salcîm; 9) Nană la țară — Se 
Fără astîmpăr.

VERTICAL : 1) Ține la ce are el; 2) Mincinos (fig.); 3) 
In triunghi — Trei din fire ! 4) Șut la poartă ! — Vine la 
coadă !... un arab; 5) Perfizi... — ...cu de toate; 6) Ține oase 
rupte — Dă, dar pe dos !; 7) Curăță semințele — Două 
trompete!; 8) La entuziasm... — ...e politicos; 9) Fără căl
dură; 10) Clarificator.

2 k
2

3
T"

5

6
7’~’ --

8

3
10

a:

Oamenilor din Pamir ie pla* 
ce să citească. Aici există un 
mare număr de familii abonata 
la cite 10—15 publicații, 
familia lui 
localitatea 
mai puțin 
viste. Deși 
roasă (bunicul Sanglici s-a năs- 
cut la jumătatea secolului tre
cut și are în prezent 100 d» 
nepoți și strănepoți), 311 publi
cații reprezintă totuși o cifră 
impresionantă.

Acum, regiunea Pamir, unde 
în primii ani ai revoluției ce* 
care știau carte se numărau pa 
degete, ocupă unul din primei» 
locuri în lume în1 ce privește 
numărul specialiștilor cu studii 
superioare. în satul Barușan, 
de exemplu, trăiesc circa 260 
de familii, și în fiecare a 3-a 
din ele există un absolvent al 
unui institut de învățămînt su
perior.

Dezlegările careului
ORIZONTAL : 1) Strasimirov; 2) Arghezi — Oră; 3) Ti 

— Arn — Stil; 4) Eba — Arici — S; 5) Urîți — Eta; 6) 
Trenă — Anume; 7) Rână — Stareț; 8) I—A—Aea — Iță; 9) 
Sa — Bloca — Ii; 10) Amator — Bîtă.



DUMINICA 30 AUGUST 1970 Steagul roșu .......... ........ ..... ...... .... . .... . ... ... ..... ... ........ ...

■ Munca politico-educativă Pasiuni, împliniri, satisfacții
(Urmare din pag. 1)

E (Urmate din ouy. 1)
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luate, acțiunile 
au contribuit la 
colectivelor de
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Măsurile 
desfășurate 
mobilizarea 
muncă la realizarea în pri
mele șapte luni, pe ansam
blul orașului, a sarcinilor de 
plan. Astfel planul produc
ției industriale globale a fost 
îndeplinit în proporție de
102.1 la sulă, iar al produc
ției, marfă in proporție de 
100,5 la sută, ceea ce repre
zintă un spor suplimentar de 
producție de 1 730 000 lei, res
pectiv 989 000 lei. Producti
vitatea muncii valorice s-a 
realizat in proporție de 100.3 
la sută, calitatea producției 
la cărbune, la cele două ex
ploatări, s-a îmbunătățit cu
2.1 puncte, iar prin reduce
rea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă s-au obținut 
economii la prețul de cost 
de peste 3 milioane lei și 
beneficii nete, peste plan, în 
valoare de 4.2 milioane lei. 
La obținerea acestor rezul
tate au contribuit din plin 
colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la 
E. M. Paroșeni, preparația 
Corcești, E.C.E. Paroșeni, co
operativa „ParînguT*, sectoa
rele I.G.L. și I.G.C., organi
zațiile comerciale etc.

Deși se poate aprecia că 
activitatea economică este în 
general bună, există încă su
ficiente rezerve nevalorifica
te, nu s-au depus toate e- 
forturile de către organele 
și organizațiile de partid,, 
sindical și U.T.C., de comi
tetele de direcție, pentru im
pulsionarea muncii politice de 
masă și creșterea eficienței 
activității economice. De la 
începutul anului s-au înregis
trat, la nivelul orașului, 
peste 6 200 om/zile absențe 
nemotivate, au fost dese în
treruperi în fluxul produc
ției din cauza avariilor teh-

nice, a surpărilor în aba
taje, nu se respectă peste tot 
timpul legal de muncă, or
dinele și dispozițiile de ser
viciu. Asemenea aspecte se 
întîlnesc destul de frecvent 
la zonele I și HI de Ia E.M. 
Vulcan, la zona I a E. M. Pa
roșeni, în cadrul unor secții 
ale preparației Coroești. Â- 
ceste aspecte denotă deficien
țe multiple in cadrul mun
cii politico-educative. Astfel, 
în cadrul învățămîntului de 
partid au existat lipsuri în 
ce privește mobilizarea 
cursanților la învățămînt, o 
parte însemnată a cursanți
lor nu au dovedit combati
vitate la dezbaterea proble
melor. Unele comitete de 
partid, ca cele de la E. M. 
Vulcan, preparația Coroești, 
E. M. Paroșeni, organizațiile 
de bază de la I.G.L., I.G.C., 
cooperativa „Paringul" și cele 
din cadrul școlilor, se ocupă 
insuficient de creșterea nu
mărului de abonamente la 
presa de partid Și publica
țiile social-politice. De exem
plu, numărul total al publi
cațiilor pe ansamblul orașu
lui se ridică în medie la 
abia 3 850—4 050 exemplare 
pe lună, iar în ce privește 
munca cu cartea, numărul 
cititorilor la biblioteci de la 
începutul anului este de 1 520, 
iar Valoarea cărților cumpă
rate este de numai 2,50 
lei/locuitor.

Este binecunoscut faptul 
că nivelul de cultură gene
rală, al pregătirii profesio
nale și de specialitate sînt 
factorii determinant! ai con
științei socialiste. Totuși, nu 
peste tot comitetele de di
recție, organizațiile de masă 
acordă atenția cuvenită ridi
cării nivelului cultural al 
salariaților. Astfel, numărul 
celor care își completează stu
diile elementare și medii este 
mic, iar numărul total al ce-

lor calificați reprezintă abia 
50—55 la sută din totalul sa- 
lariaților. La fel, în direc
ția specializării cadrelor teh- 
nico-inginerești, a împrospă
tării nivelului lor de cunoș
tințe <u noutățile ce apar, 
nu s-au întreprins, în mod 
organizat, decît foarte puține 
acțiuni.

Deși au fost analizate a- 
ceste neajunsuri' în cadrul 
comitetelor de direcție, în 
organizațiile de partid, de 
U.T.C. și în grupele sindi
cale, analizele făcute au fost 
de multe ori formale, mate
rialele prezentate nereușind 
să scoată în evidență cau
zele care le generează, nu 
s-au tras peste tot concluzii 
și nu s-au stabilit măsuri 
concrete. Asemenea cazuri 
au fost la E. M. Vulcan, 
E. M. Paroșeni, preparația 
Coroești, în comerț și în ca
drul unor școli. In vederea 
îmbunătățirii activității orga
nelor și organizațiilor de par
tid, sindicat, U.T.C., a comi
tetelor de direcție pentru 
creșterea influenței propagan
dei, dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor mun
cii este necesar ca în cadrul 
muncii politice de masă sâ 
se pună un accent mai ma
re decit în prezent pe for
mele de influențare a con
științei, pe discutarea opera
tivă a fiecărui caz de aba
tere de la disciplina muncii, 
de la normele etice ale so
cietății noastre. Propaganda, 
agitația politică de masă tre
buie să fie mai combative 
și mai operative, să se pună 
un accent mai mare pe con
ținutul muncii politico-educa
tive. Organizațiile sindicale, 
ale U.T.C. și conducerile u- 
nităților vor trebui să acor
de o atenție mai mare pre
gătirii profesionale și de cul
tură generală a salariaților, 
urmărind prezența acestora

la cursuri, asigurarea unei 
desfășurări normale a activi
tății în cadrul școlilor de ca
lificare, a lectoratelor teh
nice. In atenția organelor și 
organizațiilor de partid, a or
ganelor de stat și de miliție, 
va trebui să stea în conti
nuare dezvoltarea răspunderii 
fiecărui cetățean pentru păs
trarea avutului obștesc, a or- 
dinei publice, a normelor de 
conviețuire socială.

Prin întreaga muncă poli- 
tico-educativă desfășurată 
pentru formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
maselor, organele și organi
zațiile de partid din orașul 
nostru vor urmări mobiliza
rea tuturor colectivelor la 
o muncă însuflețită, plină 
de răspundere și inițiativă, 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a programului tra
sat de Congresul al X-lea 
pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste.
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procesului de produc
ție.

Minte analitică și-n 
același timp sintetică, 
pasionată de munca de 
cercetare, medicul LI- 

, DIA lRIMESCU lu- 
; crează în cadrul labo- 
ț ratorului de ergonomie 

efectuind lucrări in 
domeniul medical și 

. psihologic. Aportul ei 
la studiul „Diagnosti
cul precoce în antra- 
cosilicoză" de o im
portanță deosebită pen
tru bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, este cu 
atît mai valoros cu cit 
aici este singurul labo
rator din țară in care 
se studiază probleme
le de ergonomie în 
minerit.

nâhologul ViORl- 
r” CA El)ELHAU- 

SER lucrează de 
patru ani in probleme-

le de psihologie a 
muncii in minerit, un 
domeniu 
absolut 
noastră.

Ca să 
psihotehnie în minerit 
este necesară o amplă 
documentare în ce pri
vește condițiile de 
muncă în mină, 'să 
adaptezi testele la a- 
ceste condiții. Numai 
printr-o testare științi
fică poți studia poten
tele psihice ale celor 
care urmează a fi an
gajați: mobilitatea pro
ceselor nervoase, echi
librul, forța, dar mai 
ales atenția și rapidi
tatea în gindire. fi
nind cont de toate a- 
cestea la selecționarea 
cadrelor, urmarea fi
rească va fi reducerea 
riscului de accidenta
re, sporirea productivi
tății muncii. Și.. ca o 
contribuție mai recen-

de cercetare 
nou în țara

te ocupi de

tă, pe lingă participa
rea la elaborarea stu
diului „Diagnosticul 
precoce in antracosili- 
coză", merită a fi a- 
mintit interesul tinerei 
cercetătoare pentru 
problemele psihoso
ciale din domeniul mi
neritului. Ca să faci 
toate acestea este desi
gur necesar ca pe lin
gă inițiativa proprie 
să dovedești și curajul 
răspunderii, calitate pe 
care V. Edelhauser o 
posedă din plin.

tși un cadru tî- 
năr, inginera 
minieră ELENA 

DOCH1ȚE1 întreprinde 
cercetări rodnice în 
problemele legate de 
combaterea explozifi- 
tății prafului de căr
bune avînd perspecti
ve largi de afirmare 
în această muncă. Prin 
cercetările la care par-
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de această lucrare, de fapt toc
ana» cea capitală, liceul, in in
terior, este curat, primitor, 
proaspăt.

La Casa de copii cu școală 
generală de 8 ani din Uricani 
am zărit de departe lucrîndu-se 
«le zor pe lingă o clădire anexă.

— Va fi noua centrală ter
mică a școlii, a explicat con- 
tabilul-șet 
noi totul 
întimpina 
cantină și 
Printr-o 
și bine coordonată, 
din această școală, elevi, cadre 
didactice și personal adminis
trativ, a schimbat cu desăvîr- 
șire aspectul incintei școlii t 
Dori, arteziană, un mic ștrand, 
terenuri de sport, se contuiea/ă 
o păstrăvărie. Te cuprinde un 
sentiment înviorător 
ceasta școală.

Reparația capitală 
nr. 3 Lupeni a fost 
cir bine, motiv pentru care (sau 
«nai erau și altele?!) directorul 
adjunct Emil Tetileanu era bine 
dispus, înșirînd dintr-o suflare 
că zugrăvirea, vopsirea, pavoa
zarea, manualele — totul, totul 
este gata. Șeful brigăzii ce se 
afla la lucru, Ioan Paravan, n-a 
uitat să amintească și el că ..ne 
propusesem să' terminăm pînă 
la 28 august, dar ploaia nu ne-a 
lăsat*. în orice caz, o zi vnn 
Jntîrzia peste ce ne-am propus, 
la 29 august e gata*. Și, pen tiu 
mai multă convingere asupra 
calității lucrului făcut de briga
da lui, ne invită insistent 
urcăm 
lui.

Am
nr. 1
dar nefinisată în anul 
această clădire are o 
tristă. Aici lucrează și 
rul I.G.L. Vulcan (în

Marius Chițimia. La 
e pregătit pentru a 
elevii. Dormitoare, 
săli de clasă curat,. 

muncă perseverentă 
colectivul

văzînd a-

a Școli! 
isprăvită

să
pe platforma acoperișu-

poposit la Școala generală 
din Vulcan. Supraetajată, 

trecut, 
soartă 
secto- 

interior)

Cu ce gînduri începeți Noul
m p i o

ticipă cu multă pasiu
ne se asigură creșterea 
gradului de securitate, 
se îmbunătățesc, se ac
tualizează normele, se 
pun în acord cu mări
rea productivității, cu 
metodele moderne de 
lucru.

Cu
cele 
va
li
de

feminitate, 
naturalețe, 
spirituală. 
Și meritul 

mai

Qbit femei. 
gj crează în 

mai noi și 
riate domenii ale 
inței, ale muncii
cercetare. Dar munca 
nu le diminuează cu 
nimic din 
gingășie, 
frumusețe 
Dimpotrivă,
lor este cu atît 
mare cu cit prin tot 
ceea ce fac, prin mun
ca lor de fiecare zi, 
ele contribuie din plin 
la nobila misiune de 
a ușura și a îmbună
tăți munca și viața o- 
mului.

y

nat?
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9,00

10,00
11,15

Deschiderea emisiunii. 
Vara copiilor. Să învă
țăm înotul: cursul de 
culturism: cu cintecul 
în vacanță. Film serial 
pentru copii: „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn".
Viața satului.
In reluare la cererea 
telespectatorilor: Reci
tal Mihaela Mihai. Re
cital Cliff Richard. 
De strajă patriei.12,00

12,30 Concert simfonic.
13,15

14.15
15,00
17,55
19,30
20,00

20,20

20,45

22,20
22,35
23,00

Emisiune în limba ma
ghiară.
Microavanpremieră.
Studioul „N“.
Fotbal: Farul — Steaua.
Telejurnalul de
Ciută Gorjul. 
populară.
Dunărea sub 
metalice. Reportaj TV. 
Film artistic : „N-ai fost 
niciodată mai fru
moasă".
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
Închiderea emisiunii.

seară.
M uzică

coifuri

și lotul Vulcan al Grupului de 
șantiere construcții. Devizul 
prevedea terminarea lucrărilor 
pină la 23 august. Abia atunci, 
însă au fost ridicate schelele. 
Iată, deci, un prim indiciu, 
deosebit de grăitor asupra „gra
bei" constructorilor. Directorul 
școlii, prof. Ion Ancuța, privea 
gînditor ritmul „alert".

— Să vă mai spun ceva și de 
calitate ? Mai bine să privim 
streașină.

Intr-adevăr, am avut ce ve
dea : acoperișul, nou-nouț, e 
zdrențuit și sfîrtecat ca vai de 
lume. Agentul provocator î 
Vîntul. Cauze care au facilitat 
paguba ? Sistemul de lucru 
fundamental defectuos al con
structorilor : nu s-a instalat aȘ3 
numita asteriadă. Paqubele nu 
sînt chiar atît de mărunte îneît 
să poată fi iqnorate: e nece
sară o muncă suplimentară, 
tiqlă. Cine suportă oalele spar
te ? Școala ?

Era în 26 august, pe la ora 
12.50. Cei 9 meșteri „mari" 
(pentru că atîția am aflat, de la 
Ion DariFur. că ar fi) se spu
nea că erau în pauza de prinz. 
Șeful de echină lulică V*™» 
era plecat în locuri necunos
cute mai de dimineață...

— Mi se pare că e pe
birou — „preciza" tot 1. Dani- 
linc care, împreună cu Constan
tin Bujenlță, Dan Marcuță și 
lordache Albu erau tolăniți fără 
griji pe schele sau pe jos. Trea
ba celor 9 meșteri este să exe
cute exteriorul. Judecind lupă 
„graba" cu care se- 
lucrul acesta nu se va
prea curînd. Privind la 
mă gîndeam la cei care 
grupul de șantiere: ce 
or fi avînd dumnealor 
urgență ?

Uneori felul Cum 
I.G.L.-ul (am spus că

Astăzi se dă startul în cel 
de-al 53-lea campionat al di
viziei A de fotbal, competiție 
ce polarizează atenția tutui or 
iubitorilor acestui atît de în
drăgit joc cu balonul rotund. 
Fluierul arbitrilor le va chema 
astăzi pe stadioane, după o 
vacanță mai scurtă ca niciodată, 
pe cele 16 competitoare, într-un 
maraton fotbalistic al cărui 
punct de sosire va fi abia mij
locul verii lui 1971. Prezenți 
la ultimul meci. de verificare al 
Jiului (joi 27 august), asistat 
de un public însetat de fotbal, 
am adresat c?le două întrebări 
din titlu unor jucători jiuliști 
și unor suporteri jiuliști. Redăm 
cît mai fidel răspunsurile lor t

PETRE LIBARDI, căpitanul e- 
chipei Jiul: Cu gînduri 
cele mai bune. Azi (27 
— n.n.) am împlinit 28 
(mulți înainte — n.n.) și
să fie anul în care să dau lot 
ce pot, tot ce știu, pentru a 
prinde și eu un loc în vreunul 
din loturile reprezentative. 
Vreau să fac un sezon bun. 
Simt ca pot. Și mai simt că 
echipa e pregătită, că împreună 
cu colegii mei și cu noul nos
tru antrenor vom reuși obiecti
vul propus : unul din primele 
4 locuri în clasament.

MARIN PERONESCU : încep 
al 11-lea sezon competițional 
consecutiv la Jiul și, pentru că 
anii trec așa de repede, sînt 
hotărît să-i ignorez, să fiu ace
eași piesă de bază în angrena
jul echipei. Avem un angaja
ment pe care trebuie să-l res-

dintre 
august 
de ani 
doresc

—♦
se cuvin, 

mai
pectăm: locul 4 la finele cam
pionatului. îl putem realiza. 
Toți băieții rom munci din 
răsputeri pentru aceasta. Poale 
se gfridește F.R.F. să ne includă 
și pe noi la anul în vreo com
petiție de amploare cum ar fi 
„Cupa Balcanică", de pildă, sau 
alta. 'Și încă ceva: aș vrea ca 
spectatorii să fie mai mulți și 
mai alături de noi. Să nu ne 
trivializeze cînd nu ne mbrge 
jocul, să nu divorțeze așa re
pede de noi la primul eșec. 
Noi vrem să jucăm întotdeauna 
bine, dar și alții vor...

VASILE SȚAN : Gîndunle 
mele ? Sînt mai vechi. Să joc 
constant bine, să atingem o- 
biectivul propus, să-i oblig, 
prin comportarea mea, pe se
lecționeri să-și îndrepte bino
clul și spre poarta Jiului. Aș 
vrea, împreună cu colegii din 
apărare, să ridicăm un stăvilar 
de netrecut, pentru ca băieții 
de la înaintare să nu joace cu 
teamă și să dea cît mai multe 
goluri. Nu-s gînduri bune ?...

NICOLAE GEORGEV1CI : în 
primul rînd mă gîndesc să pă
șim cu dreptul primul prag, cel 
cu U.T.A. Avem în continuare 
încă trei meciuri grele, cu 
Rapid, Steaua și „U“ Craiova. 
Așa că va trebui să facem to
tul pentru a acumula maximum

de puncte... care ni 
Personal, vreau să fac cel 
bun sezon al meu la Jiul.

IOAN ACHIM: Gîndul 
este să prind loc în prima 
chipă, să joc bine, să fiu 
Sper să mă înțeleagă și pe mine 
antrenorii, pentru că eu 
primul rînd — n.n.) mă 
strădui să-i înțeleg, să-i ascult, 
să nu le înșel așteptările. Aș 
vrea să începem bine, cu o 
victorie asupra U.T.A.-ei, în 
care cred toți băieții.

Cu aceste gînduri care înmă
nunchează speranțele și voința 
tuturor componenților lotului 
jiulist, încep noul campionat 
jucătorii. Ce așteaptă de la a- 
cest campionat suporterii ?

VLADIMIR PLOPEANU : Aș
tept o comportare mai bună a 
băieților decît în campionatul 
trecut. Nu sînt prea pretențios, 
dar văd că ei pot acest luciu. 
Noi vom fi mereu alături de ei.

ION VĂLEANU: Vreau să-l 
văd pe Libardi la forma lui cea 
mai bună, pe Peronescu „reac
tor" pe dreapta, pe Stan ade
vărat înger păzitor, pe Ion 
Constantin mai mult puncteur 
decit rateur. Și mai vreau ceva ! 
să-i lăsăm pe băieți să joace, 
pe antrenor să le dea indicații, 
pe arbitri să arbitreze, iar noi 
spectatorii, să nu strigăm nim’c

meu 
e- 

util.

(în 
voi

altceva decît „Haide 
Nu ?

ADRIAN VALER1U :
dese că e timpul să fie titula
rizat și Achim, care 
atît de plăcut jocul, 
deliciul galeriei. Dar 
lupte pentru aceasta.
Jiul va veni în final 
4 dacă toți băieții vor 
așa cum știu ei s-o facă.

PARASCHIV NEDELCU : Toa
tă stima pentru băieții noștri. 
Să nu-i ponegrim cînd nu joacă 
așa cum ne-am aștepta noi. Ni- 

este în aceeași bună 
întotdeauna, 
de ei.

Jiul să 
pentru 

Jiului 
Referitor

a spectatorilor, aș vrea 
că trebuie să onorăm 
cuvine titlul de cîști-

Jiul !

Mă gin-

colorează 
care face 

el să 
Cred că 
pe locul 

lupta

Să fim 
Conducerea 

organizeze 
vizionarea 

în de- 
la tabăra

LUNI 31 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista litera
ră radio; 10,10 Curs de lim
ba engleză; 11,05 Radio Pri
chindel; 12,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 12,30 
Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 14,05 File 
de poveste; 15,00 Gintă Dorin 
Anastasiu; 16,00 Radiojurnal; 
16,20 Joeu-i din bătrîni lăsat; 
17,05 Antena tineretului; 18,00 
Orchestra Claude Bolling; 
19,00 Gazeta radio; 19,20 Cin
tecul e pretutindeni; 19,35 La 
izvoarele Mioriței — folclor 
muzical; 20,05 Tableta de 
seară; 20,20 Argheziană;
20.30 Teatru radiofonic; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport;
22.30 Concert de seară 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

meni nu 
dispoziție 
aproape 
A. S. 
excursii
meciurilor 
plasare, 
noastră, 
să spun 
cum se
gători ai trofeului Petschowschl 
(pentru public). SM-i stopăm din 
pornirile lor pe eventualii tul- 
burenți. Și să nu uităm nici o 
clipă de „HAIDE JIUL!".

Așadar, ginduri bune, promi
siuni și 
teptări, 
mînt și

speranțe, emoții și aș- 
sobrietate și discernă- 
„HAIDE JIUL!*.

la

lucrează
execută

august);
X din 

LONEA
Roata vieții 

Minerul: Adio 
august); ANI- 
Texas (27—28

Dumitru GHEONEA

muncea, 
petrece 
schele 

conduc 
părere 
despre

Din 
celor care e- 
tocmai școlile 

multă nevoie 
nu vor fi. Sînt 
Noi am. prins 

diferite

interiorul școlii) are niște ac
cente și comice, și dureroase, 
Logica pare să înceteze : s-au 
făcut zugrăveli, vopsiri și așa 
mai departe. Acum, la ce cre
deți că lucrează? La sobe!!! O 
asemenea ordine, mai rar. Așe
zată într-un parc, ce frumos ar 
arăta Școala nr. 1 din Vulcan 
dacă ar fi, în sfîrșit, gata!

Despre ziua de 1 septembrie 
am auzit vorbindu-se cu regu
laritate la toate școlile vizita
te. De ce ? Pentru că la acea 
dată (de care ne mai desparte 
doar o zi) toate școlile trebuie 
să fie gata pentru deschiderea 
cursurilor, absolut toate repa
rațiile trebuie terminate, 
păcate (păcatele 
xecută lucrările) 
care aveau mai 
să fie terminate 
multe, puține?
doar cîteva aflate în 
stadii de încheiere a reparațiilor 
și întreținerilor. Am descoperit 
și neglijenta unor întreprinderi 
dar și un straniu 
privi școala : oare 
meni, începînd de 
pînă la ingîner-șef 
nu au copii ? Aspectul 
are și el un sens: copiii 
la el, 
lor.

Intrăm în luna septembrie, iar 
o parte din școli nu pot des
chide anul de învățămînt în 
condiții normale. Atît șantierul 
d? construcții Vulcan cît și 
sectoarele I.G.L. care mai lu
crează încă, vor trebui să-și 
verifice atitudinea adoptată 
față de școli, să urgenteze lu
crările. La întrebarea : sîntem 
pregătiți să întîmpinăm noul 
an școlar ? trebuie să răspundă 
cadrele didactice, nicidecum 
muncitorii constructori sau 
I.G.L.-ul care apreciază, une
ori, cu neseriozitate atribuția 
lor reală la stabilirea unui cli
mat școlar favorabil studiului.

fel de a 
acești oa

la muncitor 
și director, 

școlii 
tin 

se mîndresc cu școala

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Salariul groazei (27—30 
Republica : Misteriosul 
Cosmos (27—30 august);
— 7 Noiembrie :
(27—29 august);
Texas (27—30 
NOASA i Adio
august); VULCAN t Bănuiala 
(27—30 august).

Scrisoare <le pe șantier
O echipă formată din 15 băieți, 

elevi ai liceului din Lupeni, 
contribuie în aceste zile la edi
ficarea unui nobil țel al tine
retului : reconstrucția. Pentru 
reconstrucție e nevoie de mate
riale : var, ciment, 
Aici, la Pricaz, punct 
în zona orașului Orăștie, 
brica de cărămizi trăiește 
freamăt deosebit ; șantierul 
neretului își desfășoară 
plin activitatea. Grupul 
elevi din Lupeni condus 
profesorul Gavril Tordai e 
știent de misiunea sa. Se 
crează intens. O parte din 
se ocupă cu alimentarea mala- 
xoarelor cu nisip, pămînt și 
materiale auxiliare necesare fa
bricării cărămizilor. Cărămizile 
sînt introduse apoi în cuptoare, 
arse, și, în fine, sortate și în
cărcate în vagoane spre a fi 
expediate acolo unde este ne-

cărămidă, 
situat 

fa
un 
ti- 

din 
de 
de 

con- 
lu- 

elevi

Firică,
Vasile Ionescu 

au o deviză i 
să muncim în 

Excavatoarele

voie. Hărnicia tuturor întrece 
simpla subliniere. Aici Traian 
Muneran, Grama Ovidiu, Dumi
tru Cristescu, Stelian 
Victor Brînzeu, 
și toți ceilalți 
„cînd muncim, 
mod serios".
mușcă pămîntul care, apoi, îl pre
face în cărămidă, temelie, casă 
a luminii și a bucuriei. Băieții 
vor sta pe șantier două săptă- 
mîni — zile puse în slujba va
lențelor aceluiași țel : solidari
tatea, omenia.

Diminețile mureșene 
aspre, luminoase. Un lz de Is
torie străbate aerul din cetățile 
dacice ale munților OrăștieL 
Dimineți de august, eforturi fi
nalizate în împliniri.

loan GlF-DEAC, 
Șantierul tineretului 

Pricaz — Orăștie

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 

CENTRALĂ CĂRȚII
centrul de librării Deva 
PĂRINȚI ȘI ELEVI!

Procurați-vă din timp de la LIBRĂRII rechi 
zilele școlare, evitînd astfel aglomerația de mai 
tîrziu
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HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Corespondență de 
dan : „Un prilej 
a discuta sincer, 
noaște, de a ne 
bine și a discuta 
itoare. Ne aflăm 
jurul aceleiași mese. Desigur, 
părerile sînt diferite. Importantă 
este însă dorința noastră co
mună de a dezbate problemele 
Europei, de a căuta mijloacele 
care ne pot apropia'1. Astfel de 
declarații pe care unii dintre 
participant mi le-au făcut la 
sfîrșitul celei de-a treia zile a 
lucrărilor conferinței tineretu
lui de la Helsinki, reliefează, 
cum nu se poate mai bine, e- 
lementul dominant al dialogu
lui . pe care l-au angajat repre
zentanții tinerei generații a con
tinentului nostru. Profunda as
pirație spre pace, colaborare și 
înțelegere a tinerilor, indiferent 
de orientarea politică sau con
vingerile religioase, de afiliere 
la organizații internaționale, se 
face simțită în toate cuvîntă- 
rile și luările de poziții ale a- 
cestora.

Discutînd în cadrul unei co
misii speciale probleme legate 
de rolul și contribuția tinere
tului la opera de edificare a 
securității continentului, repre
zentanții tinerei generații au 
soos în evidență necesitatea 
dezvoltării și intensificării con
tactelor dintre organizațiile de 
tineret, a organizării unor ac
țiuni comune, a intensificării 
luptei pentru promovarea des
tinderii și încrederii între po
poare, pentru crearea unui cli
mat de pace și securitate. Vor-

ia Radu Bog- 
excelent de 

de a ne cu- 
înțelege mai 
acțiunile vi- 
împreună în

evidențiat variatele 
de mobilizare a cer

IfMr/l INTERNAȚIONALĂ
bitorii au 
posibilități 
ciirilor celor mai largi ale ti
neretului, a numeroaselor sale 
organizații, pentru realizarea o- 
biectivului de 
te care este 
peana. Luînd 
drul comisiei, ucirgdiui xuuiau, 
Nicolae Stoian, a reliefat ade
ziunea totală a tineretului ro
mân la cauza nobilă a securi
tății continentului, acțiunile ini
țiate de 
Comunist 
propiere 
strîngerea 
zațiile de 
din Europa și din alte țări ale 
lumii.

Duminică, lucrările conferin
ței continuă.

mare însemnăta- 
securitatea euro- 
cuvîntul in ca- 
delegatul român,

Uniunea Tineretului 
și îndreptate spre a- 
și cunoaștere, spre 
relațiilor cu organi- 
tineret progresiste

SAIGON 29 (Agerpres).
Un convoi al celei de-a 4-a di
vizii americane de infanterie 
a căzut într-o ambuscadă a 
forțelor patriotice din Vietna
mul de sud, înregistrînd pier
deri grele. Convoiul străbătea 
șoseaua nr. 19 din zona Pla- 
tourilor înalte, cînd a fost sur
prins de focul armelor auto
mate și al obuzelor lansate de 
patrioți. Schimbul de focuri a 
durat aproape 10 ore. Coman
damentul american din Saigon 
a -calificat atacul forțelor pa
triotice ca cel mai puternic din 
ultimele luni, relevînd, totoc'a-

Cocteil la ambasada română
de la Ankara

'ANKARA 29 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei în Turcia a 
delegației Consiliului Populat 
al municipiului București, ~on- 
dusă de Dumitru Popa, 
dintele Comitetului 
primarul general al
ambasadorul României la An
kara, Grigore Geamănu, a ofe
rit un cocteil în saloanele am
basadei. Au participat lhsan 
Sabri Caglayangil, ministrul a- 
facerilor externe. Orhan Oguz,

preșe- 
Executiv, 
Capitalei,

losip Broz Tito

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, l-a primit sîm- 
bătă la Brioni pe secretarul 
general al Organizației Națiu
nilor Vnite, U Thant, care face 
o vizită oficială în Iugoslavia. 
Cu acest prilej, s-a făcut un

schimb de păreri în probleme 
actuale ale situației internațio
nale care prezintă interes pen
tru Iugoslavia și

In aceeași zi, 
purtat convorbiri 
pavaț, secretarul
slav pentru afacerile externe.

O.N.U.
U

cu
de

Thant a 
Mirko Te
stat iugo-

£1

Cuvin tul
la a 50-a

ALMA-ATA 29 (Agerpres). — 
La ședința festivă consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a 
creării Republicii Sovietice So
cialiste Kazahe și a Partidului 
Comunist din Kazahstan a luat 
cuvîntul Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
care a relevat pe larg succe
sele obținute de R.S.S. Kazahă

tovarășului L I. Brejnev
aniversare a R. 5. Kazahe

și sar-în anii puterii 
cinile ce stau 
lor muncii din 
blică unională.

în continuare, vorbitorul a 
abordat unele probleme ale 
situației internaționale. Subli
niind însemnătatea încheierii 
Tratatului dintre U.R.S.S. ți 
R. F. a Germaniei, el a arilat

sovietice 
în fața oameni- 
această repu-

ministrul educației naționale, ’ 
Fayk Ozansoy, secretar genei al 
la președinția Consiliului de 
Miniștri, Ekrem Barla, primarul 
Ankarei, deputati, consilieri ai 
municipiului orașului Ankara, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor- Externe, șefi 
ai misiunilor diplomatice, oa
meni de cultură și artă, ziariști. 
Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ta, ca vineri s-au înregistrat și 
cele mai multe pierderi de 
vieți americane într-o singură 
zi. Luptele au avut loc și într-o 
regiune situată la 132 km nord 
de Saigon. Purtătorul de cu- 
vînt militar american a anun
țat, pe de altă parte, că arti
leria S.U.A. a lovit din gre
șeală un cătun situat la 48 km 
de Saigon, provocînd moartea 
a trei civili și rănirea altor 13.

PNOM PENH 29 (Agerpres).
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au atacat 
pozițiile deținute de trupele 
regimului Lon Noi la numai 
10 kilometri de capitala khme
ră, în localitatea Moat Krasas 
Krao. Un prim bombardament 
cu mortiere a fost declanșat 
vineri seara, iar luptele au con
tinuat aproape toată noaptea
— relatează corespondentul a- 
genției Associated Press. Sîm
bătă în zori, patrioții au lansat 
un nou atac asupra fortifica
țiilor deținute de trupele ina
mice în acest sector.

neze, au
In

CHINEZĂ S La șantierele navale din Sanhai, cele mai mari șantiere navale chi- 
fost construite două vase cu un d r.la rment de 10 000 de tone.
foto: Lansarea simultan la apă a vaselor „Yuehyang“ și „Hsienfeng".

Gruparea „Montaneros"
recunoaște

Ajutoare
militare

că U.R.S.S. apreciază abordarea 
realistă manifestată de guvernul 
R. F. a Germaniei la elabora
rea tratatului. Fără îndoială că 
recunoașterea realităților poli
tice din Europa actuală de că
tre guvernul R.F.G., așa curn 
și-a găsit ea oglindirea în re
zultatele convorbirilor noastre, 
în textul tratatului, este un pas 
înțelept pe calea cea justă.

L. I. Brejnev s-a referit, prin
tre altele, și la relațiile dintre 
U.R.S.S. și R. P. Chineză. Nor. 
malizarea relațiilor dintre Uni
unea Sovietică și Republica 
Populară Chineză — a declarat 
el — corespunde intereselor 
ambelor țări ale noastre, ale 
sistemului mondial socialist șt 
mișcării revoluționare de eli
berare a tuturor popoarelor 
oprimate, intereselor întăririi 
păcii generale. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic sînt gata să contribuie 
prin toate mijloacele nu numai 
la normalizarea relațiilor de 
stat dintre U.R.S.S. și R. P. 
Chineză, ci și la restabilirea 
bunei vecinătăți și a priete
niei dintre popoarele sovietic 
și chinez, la unirea eforturilor 
lor în lupta împotriva imperia
lismului și reactiunii. Vorbito
rul a reamintit că, în prezent, 
la Pekin, continuă convorbirile 
între delegațiile 
R P. Chineze în 
importante ale -relațiilor dintre 
cele două țări.

în încheiere, Leonid Brejnev 
a dat citire Decretului Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prin care se conferă 
R.S.S. Kazahe Ordinul Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Dotări suplimentare 
la „Apollo-14“

U.R.S.S. și
problemele

Negocieri
franco-algeriene

INDIA : Lucrări de forare pînă la pînza freatică la Jodhpur

BUENOS AIRES 29 (A- 
gerpres). — Gruparea ilega
lă de tendință peronistă 
„Montaneros“ și-a asumat în 
două comunicate transmise 
presei, responsabilitatea uci
derii liderului sindical ar
gentinian Jose Alonso, el în
suși peronist, dar de tendință 
mai moderată. Se pretinde 
că Alonso a fost executat 
pentru că a „trădat11 mișcarea 
peronistă. Comunicatele cer 
sindicatelor să exercite pre
siuni asupra guvernului pen
tru a accepta reîntoarcerea

din exil a fostului dictator 
argentinian, Juan Peron, în
lăturat de la putere în 1955.

Asasinarea lui Alonso, ca
re urmează celei a fostului 
președinte Aramburu, a pro
vocat o stare de tensiune în 
Argentina. Se relatează 
poliția desfășoară vaste 
țiuni pentru descoperirea 
novaților. Forțe speciale
fectuează percheziții și con
trolează actele tuturor per
soanelor suspecte din princi
palele orașe ale țării.

americane

t

că 
ac- 
vî- 
e-

BANGKOK 29 (Agerpres). 
— Vicepreședintele Statelor 
Unite ale Americii, Spiro Ag
new, care se află în Tailanda 
în cadrul turneului său asia
tic, a avut sîmbătă 
vedere cu primul 
tailandez Thanom 
chorn. La încheierea 
birii, ministrul de 
Thanat Khoman, a
că premierul Kittikachorn a 
cerut interlocutorului ameri
can o sporire a ajutorului 
militar și economic.

o între- 
ministru 
Kittika- 
convor- 
externe, 
declarat

ALGER 29 (Agerpres). — 
Negocierile economico-finan- 
ciare dintre Franța și Alge
ria, cu participarea ministru
lui francez al dezvoltării in
dustriale și științifice, Fran
cois Xavier Ortoli, și a mi
nistrului algerian al indus
triei și energiei, Belaid Ab- 
desselam, au început sîmbătă 
la Alger. Unul dintre subiec
tele principale ale convorbi
rilor îl constituie hotărîrea 
guvernului algerian de a 
spori prețul petrolului expor
tat de la 2,08 ia 2,85 dolari 
barilul. Or, se știe că Franța 
este principalul importator de

petrol din Algeria. Cele două 
țări vor căuta să ajungă la 
o înțelegere în această pri
vință. Se crede că în cursul 
actualelor convorbiri va fi 
abordată și problema ajuto
rului pentru industrializare 
pe care Algeria îl primește 
din partea Franței. Acordu
rile în acest domeniu, înche
iate pe o perioadă de cinci 
ani, expiră la sfîrșitul anu
lui în curs.

Vineri ministrul Xavier 
Ortoli a fost primit de pre
ședintele Algeriei, Houari 
Boumediene.

CAPE KENNEDY 29 /A- 
gerpres). — Cabina spațială 
a navei „Apollo-14", care va 
lua startul spre Lună la 31 ia
nuarie 1971, va fi dotată cu un 
nou sistem de alimentare cu 
oxigen, care va conține trei 
rezervoare față de numai 
două ale navelor precedente 
din această serie. Dotarea cu 
noul sistem a fost hotărîtă 
in urma eșecului misiunii „A- 
pollo-13", eșec provocat de 
explozia unuia din cele două 
rezervoare de oxigen.,

Rezervoarele noi conțin su
ficient oxigen pentru buna 
desfășurare a zborului Ele 
vor fi plasate intr-un com
partiment separat al modu
lului de serviciu. Construc
torii au prevăzut, de aseme
nea, dotarea cu o nouă ba
terie de 40 amperi a modu
lului de serviciu, care va 
permite celor trei astronauți 
ai navei „Apollcțll" să revi
nă pe Pămînt m cazul de
fectării rezervoarelor de oxi
gen.

In sfirșit, s-au efectuat mo
dificări in plasamentul unor 
materiale inflamabile situate 
acum departe - de sursele de 
aprindere.

Cooperare 
algeriano-
nigeriana

ALGER 29 MAgerpres). — 
Președintele rojfeiei, . Yakubu 
Gowon, și-â îHCheiat vineri 
seara vizita oficială de 4 zile 
întreprinsă în Algeria. în co
municatul dat publicității cu 
acest prilej se exprimă hotărl- 
rea guvernelor celor două țări 
de a-și întări și lărgi coopera
rea pe baza principiului apără
rii suveranității și integrității 
statelor africane, al sprijinirii 
materiale și morale a popoare
lor africane aflate încă sub 
dominație străină, al condamnă
rii regimurilor rasiste dintr-o 
serie de țări africane. Comuni
catul menționează că a fost 
hotărîtă crearea unei comisii 
mixte de cooperare algerian o- 
nigeriană în domeniile econo
mic, tehnic, cultural și științi
fic. Președintele algerian, 
Boumediene, va vizita Nigeria 
la o dată ce va fi stabilită ul
terior.

PE SCURT

CONAKRY 29 (Agerpres). 
— La Conakry s-a deschis 
consfătuirea Biroului execu
tiv al Federației panafricane 
a sindicatelor, care grupează 
organizațiile sindicale din 
peste 20 țări din Africa.

Pe ordinea de zi a consfă
tuirii figurează probleme a/e 
luptei țărilor africane împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neodolonialismului. 
In cadrul lucrărilor urmează, 
de asemenea, să fie stabilite 
data și locul convocării celui 
de-al 4-lea congres al fede
rației.

• ÎN CADRUL MANIFESTA- 
RluuR CULTURALE programate 
de „Expo-70" are loc și un 
festival al filmului. In cadrul 
festivalului, a fost prezentat 
vineri filmul românesc „Cărțile 
de început".

• ÎN' CAPITALA SIRIANA 
A LUAT SFIRȘIT 
miniștrilor sănătății din 
arabe, consacrată 
măsurilor de combatere a ho
lerei. Din surse apropiate con
ferinței se relevă că 
adoptate recomandări 
derea coordonării 
preconizate de fiecare 
Parte — R.A.U., Irak, Kuwe.t, 
Liban, Iordania, Arabia Saudită 
și Siria — pentru protejarea 
populației și împiedicarea răs- 
pîndirii acestei maladii.

conferința
țăr'.le 

examinării

au fost 
în ve- 

măsurilor 
țară în

Guvernul tailandez a in
format oticial Statele Unite 
despre hotărîrea sa de a-și 
retrage trupele din Vietna
mul de sud, a anunțat joi un 
purtător de cuvin! al Depar
tamentului de Stat american.

Purtătorul de cuvlnt a u- 
dăugat că Washington-ul nu 
a formulat nici o obiecțiune 
și că guvernul american aș
teaptă să fie informat asupra 
rezultatelor discuțiilor ce ur
mează să aibă loc între păr
țile interesate cu privire ia 
detaliile acestei retrageri și 
dala la care ea va avea loc.

• PESTE 12 000 DE MUNCI
TORI de la șantierele navale 
și întreprinderile metalurgice 
din regiunea orașului olandez 
Rotterdam se află începînd de 
vineri în grevă. Acțiunea gre
vistă care a început inițial ia 
marile șantiere „Wilton-Feye- 
noord" din Rotterdam cu parti
ciparea a 3 000 de muncitori 
s-a extins și la alte șantiere de 
construcții de nave.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
A FOST LANSAT SATELITUL 
„Cosmos-360", anunță 
ția TASS. La bordul 
se află aparatură 
pentru continuarea 
spațiului cosmic.

Secretul picturilor 
mormintelor 

faraonilor
CAIRO 29 (Agerpres). — 

După trei ani de cercetări, 
un grup de experți egipteni 
au descoperit recent secretul 
picturilor ce decorează mor
mintele faraonilor și ale că
ror culori au rămas extrem 
de vii și de proaspete, in 
ciuda virstei lor de milenii.

Experții, care și-au concen
trat cercetările asupra culorii 
bleu, au descoperit că dife
ritele constituante ale picturii 
au fost amestecate pe rînd, 
cu un volum de oxid de cu
pru, cu un volum de oxid 
de calciu și cu patru volume 
de silicon. Acest amestec — 
la care se adaugă un volum 
de praf de sticlă, precum și 
un gălbenuș de ou — era 
supus unei temperaturi ex
trem de înalte. Experiențele 
au confirmat că amestecul 
respectiv suportă o tempera
tură ce depășește o mie de 
grade G și că este insolubil 
în toți acizii, fără excepție.

agen- 
satelitului 
științifică 
cercetării

O ÎN ORAȘELE COLUMBIE
NE Barranquilla și Cartagena 
au avut loc demonstrații studen
țești în favoarea ameliorării 
sistemului de învățămînt și îm
potriva majorării tarifelor la 
transporturi. Poliția a operat 
peste 100 arestări printre stu- 
denți și a ocupat Universitatea 
„Atlantico". 6 studenți au fost 
deferiți tribunalului militar.

• GUVERNUL URUGUAYAN 
A ORDONAT vineri închiderea 
tuturor școlilor secundare pînă 
la sfîrșitul anului de învăță- 
mînt, pentru a evita protestele 
provocate de sancționarea mal 
multor profesori acuzați de 
propagandă antiguvernamentală. 
Vineri dimineața, politia a in
tervenit în 21 de școli din 
Montevideo pentru a elibera 
sălile de curs ocupate de cei 
care protestau împotriva măsu
rilor dictate de autorități.

TEHERAN 29 (Agerpres). — 
Iranul și Republica Arabă U- 
nită au hotărît să restabilească 
relațiile diplomatice și să facă 
schimb de ambasadori.

Relațiile dintre cele două țări 
au fost rupte în anul I960.

„Cană-frigider“
SYDNEY 29 (Agerpres). — 

Sătul să bea mereu bere cal
dă, australianul Stuart Fox 
a anunțat că a pus la punct 
un procedeu ingenios de ră
cire a popularei băuturi. El 
a reușit să construiască o 
cană specială, care poate a- 
sigura coborîrea, în numai 
40 de secunde, a temperatu
rii lichidului turnat in ea de 
la 32 la 4 grade Celsius. 
Stuart Fox a precizat că „in
venția" Sa se bazează pe u- 
nul dintre cele mai simple 
principii ale fizicii și anu
me ale efectului termic al 
expansiunii gazelor. Proce
deul constă în încorporarea 
în sticla vasului din care se 
bea berea a unui element 
conținînd gaz lichefiat, care, 
în momentul în care este e- 
vacuat sub presiune, produce 
răcirea bruscă a mediului 
înconjurător, fără a influența 
cu nimic calitatea băuturii 
aflate în „cana-frigider“.

• LUCRĂRILE CELEI DE-A 
15-A SESIUNI a Consiliului u- 
nității economice arabe — or
ganism din care fac parte Si
ria, R.A.U., Irakul, Kuweitul, 
Iordania, Sudanul și Yemenul 
— s-au încheiat sîmbătă la 
Damasc. In cadrul sesiunii, au 
fost abordate probleme ale co
operării economice dintre sta
tele arabe. Hotărîrile adoptate 
cu această ocazie vor fi date 
publicității la 30 august. Ur
mătoarea reuniune a membri
lor Consiliului unității econo
mice arabe va avea loc în de
cembrie 1970 sau în 
1971 — s-a anunțat la

• ÎNTRE 31 AUGUST ȘI 1 
SEPTEMBRIE va avea loc la 
Roma cea de-a IV-a conferință 
europeană asupra fuziunii con
trolate și a (izicii plasmei. Reu
niunea se va desfășură sub aus
piciile Societății europene de 
fizică în colaborare cu Comite
tul național italian pentru ener
gia nucleară (C.N.E.M.) și a 
Agenției internaționale pentru 
energia atomică (A.I.E.A.). 
lucrările conferinței vor 
parte 400 de specialiști din 
rile europene, observatori 
S.U.A., Japonia, R.A.U. și 
rael.

• CINEMATECA MUZEU
LUI DE ARTĂ MODERNĂ 
Rio de Janeiro a prezentat 
cent o suită 
sene animate 
pescu-Gopo. 
fotocineclubul 
din Sao Paulo 
liană pentru 
turii au organizat vizionări de 
filme documentare românești 
pe teme turistice și artistice.

din 
re- 
de- 
Po-

de filme de 
ale lui Ion 
De asemenea,

„Bandeirantes" 
și fundația brazi- 

conservarea na-
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re-

probat în principiu de fostul 
președinte Kennedy, guvernul 
american a avansat companii
lor constructoare 737 milioa
ne dolari, iar în bugetul anu
lui fiscal curent sînt prevă
zute încă 290 milioane do
lari. Camera Reprezentanților 
a aprobat această sumă cu o 
majoritate infimă. In Senat 
s-ar fi putut ca aceste, alo- ’ 
cații să fie respinse. Peniru 
a preveni o asemenea even
tualitate, președintele Nixon 
a ținut să-și facă cunoscută 
opinia, influențînd astfel o- 
pinia Senatului. în cazul, foar
te onorabil, că Senatul va a- 
dopta o decizie favorabilă, 
proiectul „SST" va fi terminat 
abia în 1975 și va intra în 
exploatare comercială în 
1978-1980. Or, avionul super
sonic sovietic „Tu-144" și cel 
franco-englez „Concorde" Se 
află deja în faza zborurilor 
de probă și experimentărilor 
tehnologice.

Co- 
Con- 

trans- 
dată de 
de pre- 
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WASH1NGTON 29 
respondents Agerpres, 
stantin Alexandroaie, 
mite : Pentru prima 
cînd a preluat postul 
ședințe al S.U.A., 
Nixon a adoptat joi 
ție lipsită de echivoc 
mult controversatul 
de construire a unui 
supersonic de pasageri 
Președintele a declarat 
numai construirea 
lui „SST" 
lui pot clarifica dubiile 
primate de oponenții 
zării acestui proiect și opti
mi ■■mu] manifestat de cei care 
il sprij'nă. Declarația preșe
dintelui a survenit la circa 
10 zile de la publicarea unui 
ranort întocmit de un comi
tet congresional biparțizan 
care recomanda guvernului ‘3 
abandoneze proiectul „SST".

O deosebită îngrijorare o 
provoacă faptul că zburînd 
cu o viteză de 2 800 km pe

a

oră la o altitudine de aproa
pe 20 000 metri, și cu un 
consum de combustibil enorm 
„SST" ar putea provoca o 
escaladare a poluării straturi
lor rarefiate ale atmosferei. 
Se afirmă că elementele li
chide evacuate de motoarele 
sale cu reacție la o asemenea 
înălțime ar descompune o 
mare cantitate de ozon, ele
ment ce formează un strat 
protector al pămîntului, absor
bind o mare parte a razelor 
ultraviolete. în același timp 
avionul se anunța a fi extrem 
de costisitor. Numai prototi
pul va costa circa un miliard 
trei sute milioane dolari. De 
asemenea, se apreciază 
detunătura sonică ce o
provoca ar putea cauza mari 
pagube materiale, dacă nu și 
umane, în zonele deasupra 
cărora va zbura. Experimente 
recente cu avioane superso
nice militare au provocat 3- 
valanșe (le zăpadă și de pie-

de 
că

că
va

tre în zonele muntoase și 
ucis păsări și animale în 
giunile de șes.

Partizanii supersonicului 
pasageri consideră însă
avînd în vedere concurența 
mare ce se întrevede în vii
torul apropiat pe piața trans
portului de pasageri, ca ur
mare a construirii avioanelor 
supersonice „Concorde" și 
„Tu-144", S.U.A. trebuie să-și 
sporească puterea competi
tivă a societăților lor de 
transporturi aeriene civile. 
Totodată, ei apreciază că prin 
diverse procedee 
pot fi reduse 
moțul motoarelor, 
dul de poluare.

între timp lucrările de la 
cele două prototipuri conti
nuă. Fuselajul și motorul 
prototipului „SST" se afla în 
faza inițială de construcție la 
companiile Boeing și Loc
kheed. în cei 9 ani de la 1- 
nițierea proiectului „SST", a-
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f) LA VARNA S-AU ÎNCHE
IAT LUCRĂRILE celei de-a Il-a 
Conferințe regionale a 
țiilor 
din 
care

în
problemele colaborării europe
ne, adoptată de conferință, se 
exprimă sprijinul față de pro
punerea privind convocarea 
conferinței pentru securitatea 
europeană. In document se re
levă, totodată, însemnătatea 
pentru climatul politic 
pean al colaborării între 
continentului nostru în 
niile economiei, științei, 
cii și culturii.

© LA 3 SEPTEMBRIE 
DESCHIDE cel de-al 38-lea 
tîrg internațional de la Stras
bourg. La ediția din acest an 
și-au anunțat prezența peste 
30 de țări europene, care vor 
prezenta pe o suprafață de 27 
de hectare produse agricole, ale 
industriei electronice și elec- 
tromenajere, mobilă, etc.

• PREȘEDINTELE 
BLICII DEMOCRATICE CON
GO, Joseph-Desiră Mobutu, a 
sosit sîmbătă după-amiază la 
Dubrovnik, informează agenția 
Taniug. El urmează să facă o 
vizită oficială de cîteva zile în 
Iugoslavia.
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• ÎN URMA UNUI ACORD 
INTERVENIT în cursul nopții 
de vineri spre sîmbătă, cei 
21 000 de muncitori din indus
tria zahărului și de Ia depo
zitele frigorifice din Turcia au 
încetat greva declarată în urmă 
cu patru zile.

La Belgrad a sosit într-o 
vizită oficială primul minis
tru al Afganistanului, Nur 
Ahmed Ettemadi, informează 
agenția Taniug. El a decla
rat la sosire că va face un 
schimb' de păreri cu Mitia 
Ribicici, președintele Vece! 
Executive Federale și cu alte 
oficialități iugoslave în pro
bleme de interes comun pen
tru cele două tari.

SPORT

Cupa Europei 
la atletism

STOCKHOLM 29 (Ager
pres). — Finala celei de-a 3-a 
ediții a Cupei Europei la 
atletism a început la Stock
holm cu participarea celor 
mai buni atleți din R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Franța, U.R.S.S., Polonia, I- 
talia și Suedia. După prima 
zi de întreceri conduce echi
pa R. D. Germane cu 50 
puncte, urmată de Franța 
48,5 puncte, R. F. a Germa
niei 44 puncte, U.R.S.S. 42,5 
puncte, Polonia 38 puncte, 
Suedia 34 puncte, Italia 23 
puncte.
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