
Președintele Consiliului de 
Stal al li- publicii Socialisle 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit simbâtă pe

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Congo la București, 
Joan-Baptiste Loundii, la cere
rea acestuia.
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Cu acest pri’ej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială.

Semnarea Comunicatului comun
cu privire ia vizita delegației Partidului Comunist 

din Spania în Republica Socialistă România
Dezbaterea activității ideologice

Fiecare comunist 
un stimulator 

al perfecționării 
activității educative

r..ra lărgită a comitetului de 
partid de ia această exploatare, 
consacrată dezbaterii activității 
ideologice. a abordat bogăția 
ce idei cuprinse in programul 
perfecționării educări; comu
niste. elaborat de secretarul 
general al partidului, proble- 
matîca multiplă a formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste 
; membrilor acestui mare co
lectiv minier.

Ca și dezbaterile pe această
;nă desfășurate ir. codrul or

ganizațiilor de bază din sectoa
rele exploatării, plenara a evi- 
der.țiut succesele colectivului 
mir.ei fruntașe, succese care 
vcibesc cu prisosință despre 
rodnicia activității vii. multila
terale a organizației de partid 
pentru educarea minerilor, pen
tru dezvoltarea responsabilită
ții lor moru.-politice și profe
sionale față de înaltele îndato
riri ce le revin in sporirea 
producție; de cărbune cocsifi- 
cabil. Centrul de greutate a! 
dezbaterilor l-a constituit. însă, 
nu evidențierea rezultatelor, a 
succeselor, ci marile răspunderi 
ce revin organizațiilor de bază 
i - eliminarea neajunsurilor ce 
mai persită în munca educati
vă. u fenomenelor negative din 
viața colectivului.

— Problema pe care o pune 
in fața întregului partid secre
tarul nostru genera! — îmbu
nătățirea educării marxist-leni- 
r.iste a clasei muncitoare. a 
tuturor oamenilor muncii, ne
cesită in primul rind o anali
ză responsabilă a modului cum 
sînt educați cei chemați să facă 
educația altora — membri de 
partid — a spus in plenară m - 
aerul șef de Drigadă Canstantin 
Petre. Comunistul nu e răspun
zător doar pentru activitatea, 
pentru comportarea lui proprie 
— ci pentru munca, conduita 
celor din jurul lui. Deci, să ne 
analizăm propria noastră acti
vitate, modul cum ne-am ono
rat îndatoririle de comuniști 
in spiritul acestor înalte exi
gențe ale rațiunii de a fi a co
munistului.

Dezbaterile din plenară au 
insistat asupra deficiențelor 
comportamentale ale unor mem
bri ai colectivului, a atitudini
lor “străine de munca și dem
nitatea muncitorească a mineri
lor lupeneni. Au fost criticate 
actele de indisciplină, mai ales 
absențele nemotivate, nefolosi- 
rea din plin a timpului de lu
cru. risipa de materiale, mani
festările de superficialitate și 
neglijență în respectarea nor
melor de protecția muncii, a 
disciplinei tehnologice, tendin

ROMÂNIA SOCIALISTA ÎN IMAGINI Șl FAPTE

GJJUJIG'I'U

Noi spații de cazare la Băile Ilerculane

țele de chiul prezente prin 
practica unor sak’.riați de a se 
considera «abonați" la concedii 
medicale și de a lipsi astfel 
producția de aportul lor.

Persistența acestor abateri in 
sinul unui colectiv fruntaș, cu 
vechi state de vrednicie denotă 
insuficienta combativitate din 
partea organizațiilor de partid 
Și de masă, a cadrelor cu func
ții de răspundere în conduce
rea producției, precum și caren
țe în munca poîitico-educativă, 
de înrâurire a conștiinței sa’a- 
rlaților. în dezvoltare;, unei o- 
pinii intolerante față de abate
rile disciplinare.

Care au fost principalele ne
ajunsuri în munca politico-edu- 
cat'vă. în ce direcție sînt che
mate să acționeze organizațiile 
de partid pentru a spori efici
ența activității ideologice ?

Sînt întrebări la care plena
ra a răspuns cu prisosință. 
Dezbaterile s-au referit la une
le manifestări de formalism în 
desfășurarea învățămînlului de 
partid scoțînd în evidență fap
tul că unii propagandiști între 
care tov. Ioan Madear. loan 
Florii. Dezideriu Mancs nu nu 
muncit cu suficientă responsa
bilitate și pasiune pentru asi
gurarea unui conținut bogat de 
idei și unei eficiențe sporite ac
tivității cercurilor de care an 
răspuns. Au fost criticați, de 
asemenea, cursanții Benedek 
Birtalan. loan Onuț. Gh. Zele- 
neac. Nicolae Onișor, Victor 
Goșă etc. care au avut o slabă 
frecvență la învățămîntul de 
partid, precum și cadrele cu 
funcții de răspundere ca C. Ma- 
gercu. V. Cojocaru. I. Gavrilă, 
I. Ilodor care nu au frecven
tat de loc învățămîntul de 
partid. Referindu-se la cerințele 
de perfecționare a propagandei 
de partid tovarășii Petru Ca
rabă și Constantin Tuculescu 
s-au referit la necesitatea îm
bogățirii conținutului de idei 
al lecțiilor, expunerilor și folo
sirii în această activitate a unor 
cadre competente, bine pregă
tite. capabile să trezească inte
resul cursanților, pasiunea lor 
pentru studierea și aprofunda
rea problemelor politicii parti
dului. Propaganda trebuie să 
aibă o largă sferă de cuprin
dere : să se depășească stadiul 
în care atit la învățămînt, cit 
și la simpozioane, întîlniri etc. 
participă mereu aceeași oameni. 
Este necesară mai multă exi
gență față de acele persoane, 
mai ales cadre de conducere,

I. DUBEK
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Succese 
persistente 

la I.6.C.
Activitatea multilaterală de 

prestații pe care o desfășoară 
colectivul lucrătorilor I.G.C. Pe- 
troșoni m localitățile Văii Jiu
lui, a fost lună de lună încu
nunată de rezultate bune. Și 
in august a fost la fel. Planul 
producției giobole a fost îndepli
nit in proporție de 103 la 
sută. Cumulat de la începutul 
anulu:. rezultatul muncii colec
tivului întreprinderii depășește 
cu 9 la sută sarcinile de plan. 
Raportat pe sectoarele de ac
tivitate din localități, sarcinile 
pe cele 8 luni au fost îndepli
nite in proporție de 108 la suta 
— de sectorul Petroșani, 113 Io 
sută — sectorul Petrila-Lonea. 
138 la sută - sectorul Aninoa- 
so, 110 la sută — sectorul Lu- 
peni. 111 la sută — sectorul 
Vulcan și 102 la sută — secto
rul Uricani.

Un succes demn de consem
nat obținut de colectivul I.G.C. 
Petroșani în luna de curina' în
cheiată, este de asemenea de- 
pășireo planului la călători 
transportați cu 9 procente ceea 
ce numeric reprezintă 187 000 
de călători transportoți cu au
tobuzele in plus față de pre
vederile planului.

LA CASA DE CULTURA

Pregătiri febrile 
pe toate planurile 

de activitate
Septembrie, luna deschiderii, 

școliior, este și perioada reluă
rii activităților tradiționale din 
cadrul cluburilor sindicale și 
a Casei de cultură. După mai 
bine de două luni de „relache" 
mai mult sau mai puțin justi
ficat, în aceste zile conducerile 
cluburilor sînt în fierbere ; de
finitivează planurile pentru ur
mătoarele luni, reiau legătura 
cu membrii formațiilor și cer
curilor. cu conducătorii acesto
ra. plănuiesc acțiuni noi. son
dează opiniile tinerilor ele., și 
toate acestea pentru ca viitoa
rea activitate din cadrul aces
tor lâcașe de cultură să tre
zească un plus de interes în 
rîndul celor interesați, să atra
gă cit mai mulți participant la 
acțiuni cultural-artistice cu un 
înalt conținut educativ. Recen
tele indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, cuprinse în expunerea 
rostită la consfătuirea de lucru 
a activului de partid în dome
niul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative le 
sînt un prețios îndreptar în 
activitate. ..Cluburile muncito
rești. căminele culturale din 
sate — afirma în expunerea 

îmi plac? deosebit dc mult 
o anume expresie pe care 
mi-o amintesc din manua
lei? de geografie ale copilă
riei mele: Giurgiul, santi
nela și portul Capitalei la 
Dunăre. îmi place această 
expresie, deoarece in ea e 
cuprinsă întreaga semnifica
ție ce o avea cindva bătri- 
nul ora? dunărean care, se
cole la rind, a stat la poarta 
de aici a tării ca o fortă
reața in calea furtunii oto
mane. Acum mai bine de 
trei veacuri și jumătate, pe 
aici și-a trecut ienicerii, 
mulfi cit frunza și iarba, 
temutul ' Sinan-pașa " atit de 
napraznic lovit apoi la Că
lugăreai de mica dar brava 
oștire a lui Mihai Vodă Vi
teazul.

Cite nu s-ar putea povesti 
despre zbuciumul și durerea 
prin care a trecut această ce
tate înălțată de Mircea cel 
Bătrin. In decurs de cinci 
secole, bisericile sale au fost 
prefăcute de paisprezece ori 
in geamii. Dar in ciuda soar- 
tei lui vitrege. Giurgiul a 
știut să supraviețuiască de 
fiecare dată furtunii, renăs
când din propria sa cenușă 
aidoma păsării măiestre. Prin 
el, Capitala iși avea, ince- 
pind din a doua jumătate a 
secolului trecut, plămânul cu 
care respira și ^respiră la ma
rele fluviu. Nu intimplător,

Se construiește...

Atenție- mărită

Foto: 1. L1CIU

amintită secretarul general al- 
partidului — trebuie să devi
nă instituții de educație pol:-' 
tică socialistă a muncitorilor, 
a celorlalți salariați, a țărăni
mii, a tuturor membrilor socie
tății noastre".

In legătură cu apropiata re
luare a activităților cultural-ar
tistice de la Casa de cultură 
din Petroșani am primit amă
nunte de la tov. Vasile Chircu- 
lescu, directorul acestei insti
tuții. Am aflat astfel că înce
pând de la 15 septembrie cer
curile și formațiile Casei de 
cultură își vor redeschide por
țile pentru vechii membri, pre
cum și pentru toți cei care do
resc să le frecventeze din acest 
an. Vor funcționa, de la data 
precizată, cercurile de construc
ții radio, dans modern, depa
nări televizoare, foto, cineclub, 
metaloplastie, artă plastică, 
croitorie și dactilografie-steno- 
grafie. In aceste zile se fac, 
de asemenea, înscrieri pentru 
formațiile de soliști și instru
mentiști de muzică ușoară și 
populară, precum și pentru for
mația de teatru. Direcțiunea 
Casei de cultură a luat deja

(Continuare in pag. a 3-a)

cea dinții cale ferată con
struită in urmă cu peste o 
sută de ani in Principatele 
Române a fost aceea care 
lega Bucureștiul cu Giurgiul.

Urbea, numărând astăzi a- 
proximativ 50 000 de locui
tori. e așezată in cimpie, 
spre deosebire de orașul 
Russe cu către stă față-n față 
și care iși derulează panora
ma pe promontoriul înalt al 
țărmului bulgăresc. Deși a- 
parent calm, aproape ca o 
stațiune climaterică, Giurgiul 
iși dezvăluie îndată ce-i stră
bați bulevardele și străzile 
largi, clocotul citadin, dimen
siunile noii sale existențe. 
Centrul municipiului, aproa
pe cu desăvirșire reconstruit, 
poartă pregnant amprenta ur
banisticii moderne, prefigu- 
rind parcă jaloanele și coor
donatele. pe care se va dez
volta in viitor întreaga așe
zare. înaltul și zveltul turn 
al ceasornicului din larga 
piață centrală, construit de 
turci in secolul al XVlII-lea 
pentru observarea fortifica
țiilor din jurul orașului, dind 
de altfel un aer pitoresc pei
sajului, rămine peste timp 
un vestigiu al unui trecut 
zbuciumat. Puține alte relic-

N. POP
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„Ochii 
dragi al 

bunicului,,
La sfirșitul lunii, mai pre

cis in datele de 26 și 27 sep
tembrie, la Petrila și Petro

Simbâtă la prînz a avut loc, 
la C.C. al P.C.R., semnarea Co
municatului comun cu privire 
la vizita delegației Partidului 
Comunist din Spania in Repu
blica Socialistă România.

Comunicatul a fost semnat dc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și de tovară
șul Santiago Carillo, secretai 
general a' Partidului Comunist 
din Spadia.

La semnare au luat parte to
varășii . Paul Niculescti-Mizil, 
membru a; Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al , P.C.R.. 
Gheorglie Stoica, atembru al 
Comitetului Executiv ai C.C. al 
P.C.R.. Mihai Dale- și Miu Do- 
brescU; membri stm' m'- m Co

DEPUTATUL
Din centru Petroșaniului pînă 

dincolo de dealul Figura, unde- 
și au dîljenii așezarea, drumul 
nu ține decît un ceas. Cel pe 
care urcăm acum e drumul 
nou. dar există și unul vechi 
bătătorit zeci de ani de pasul 
celor care au trecut pe-aici. In
diferent pe care din el mergi 
— împrejurimile sint la fel. A- 
celași decor montan, aceeași 
panoramă citadină — dinspre 
răsărit.

Dincolo de deal. în partea de 
apus. înșirate pe valea îngustă 
a unui piriu, se aștern casele 
din Dîlja Mare, veche colonie 
muncitorească înființată o da
tă cu deschiderea minei de la 
Dîlja. Actuala așezare, alcătuită 
din 157 de case, există în for
ma ei urbană de cca. 50 de 
ani. Dîljenii sînt oameni mîn- 
dri și mindria lor izvorăște din 
dragostea față dc locul unde 
s-au născut și au copilărit, din 
recunoașterea eforturilor depuse 

șani vor avea loc doua spec
tacole prezentate de Teatrul 
de stat Reșița cu piesa „Ochii 
dragi ai bunicului", de M. 
Davidoglu. In rolul titular 
apare artistul emerit Toma 
Dimitriu, de la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" Bu
curești. Regia aparține lui 
Eugen Vancea iar scenogra
fia poartă semnătura lui Li- 
viu Ciulei. Vom reveni cu a- 
mănunte în preajma specta
colului. 

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. iar din 
partea spaniolă tovarășii Igna
cio Gallego, Ramon Mendezona, 
membri ai Comitetului Execu
tiv al P.C. din Spania. Demetrio 
Cuesta, membru al C.C. al P.C. 
din Spania.

După semnare, conducătorii 
celor două partide frățești s-au 
felicitat călduros.

★
Sîmbătă la amiază a părăsit 

Capitula delegația Partidului 
Comunist din Spania, condusă 
de tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist -irr. Spania, care a 
făcut o vizită în i.-o i noastră, 
la invitați 'Comlb'iuini Cen

în muncă și din rezultatele a- 
cesteia.

— Tot ce vedeți în jur — ne 
spun oamenii — e ,.opera“ noas
tră. împreună cu tovarășul Al
bert Kalath, deputatul, am con
struit totul. Fără inițiativa, pri
ceperea și dragostea sa. multe 
lucrări de aici n-ar fi existat...

— Am 76 de ani — intervi
ne minerul pensionar Florian 
Cutcanu — dar ceea ce s-a fă
cut în ultimii ani la noi, în 
Dîlja, n-a realizat nimeni îna
inte de eliberare...

— Eram uitați și părăsiți aici 
de societatea minieră. Nimeni 
nu se interesa de noi — ne de
clară și Petru Totoi. Dumitru 
Mihai și Petru Negoi, toți trei 
pensionari care au muncit zeci 
de ani în mină. Acum, deși 
sîntem bătrîni și puterile fizi
ce nu.ne mai ajută ca în tine
rețe, noi facem cu dragoste tot 
ceea ce ni se spune. Multe s-au 
realizat în Dîlja noastră de 
cînd tovarășul Albert Kalath 
este deputat ! Datorită muncii 

MB
Piatra de încercare

— îmi pare bine că te văd. Ce faci ?
— Citesc actul V din „Othello".
— Actul care se petrece în dormitor ?
— .Petrece" nu e bine zis. Actul in care i se face de 

„petrecanie" Desdemonei...
— Ai devenit umorist, după cite văd... Te știam încli

nat spre satiră.
— Asta presupune... critică.
— E un capitol deficitar în lăcașul Thaliei. Ai 

nunțat ?
— Răgușisem. înțelepciunea populară mă sprijină : 

popa nu toacă de două ori.
— Este totuși vorba de o muncă de pionierat.
— Chiar nu mă înțelegi sau vrei să amini discuția ? 

Am avut sentimentul inutilității: vox clamantis in deserto I
— Și ce s-a schimbat ? S-a mai populat deșertul 

vostru ?
— N-aș putea spune exact. Dar simt o adiere de aer 

proaspăt. încerc și eu un sentiment dc culpabilitate față 
de cei însetați de lumina rodnică a rampei. Sau poale pur 
și simplu mi s-au reincărcat bateriile...

— Sper că n-o să se descarce prea repede.
— Asta depinde de -consum, mai drept spus de con

sumator. Cred că nimeni nu neagă rolul pozitiv al dezvol
tării prin cunoaștere.

— Formal nu. Dacă îi întrebi mulți răspund că sint 
pentru... că înțeleg importanta ., că vor să sprijine... să tră
iască... .etc.; etc. Dar de fapt. Ia o adică, atitudinile față dc 
cunoaștere diferă radical.

— Ce înseamnă „la o adică" ?
— Piatra dc incercan est- parti- iparea. Part icijxirea 

cu trup și suflet atit la investigații cil și la aplicarea re
zultatelor.

— Se spune că iubirea se verifică prin dăruirea de sine, 
prin putința de a te depăși, de a te sacrifica, de a arde. 
Tot așa se intîmplă și cu dorința 'fierbinte dc a răspund' 
cit mai frumos intrebărilor profesiei.

— Asta implică însă un procentaj de risc...
— Desigur. Cine nu arc curajul de a risca, nu va ciș- 

tiga niciodată. Important este să pornești eu credință ii. 
eficiența pătrunderii în tainele meseriei.

— Dacă vorbești d ■ credință, i-'șim din sfera cu
noașterii.

— Nu, de loc. PentrU a rup.- - ■-••ui vici -s al lipsei de 
încredere — nep'articipare — imposibilitatea de a cîștiga 
încrederea, trebuie să intervină fie o credință in cunoaș
tere, fie, cazul mult mai nefericit, o măsură excesiv admi
nistrativă.

— Mi se pare 
ționalismul omului 
încredere apriorică.

— Să încerc să 
va suferi de viciul ------ ----------  . _
o boală trebuie mai întii să ai încredere în medic și în me
dicină. Altfel, nu crezi în diagnosticul medicului, nu iei me
dicamentul recomandat, nu urmezi tratamentul și... Dar 
chiar dacă reușești să te vindeci de la sine, adică țrrin 
forța organismului, nu vei ști niciodată dacă medicul și 
medicina au avut dreptate sau nu^și nici cit ai fi putut 
ajuta organismul în lupta sa cu boala, pentru a grăbi sau 
a desăvirși procesul de vindecare.

— După cum și cosmonauții au pornit la drum cu o 
nesfirșită încredere in cucerirea misterelor unor teritorii 
nepătrunse. Altfel nu o făceau. După cum vezi, eu unul 
fac parte dintre credincioși. Iți doresc să întîlnești cil 
mai mulți.

— Iți mulțumesc. La revedere.

re-

totuși că este o contradicție între ra- 
zilelor noastre și dorința de a găsi o

te convină printr-o analogie, chiar dacă 
tuturor analogiilor. Ca să te vindeci de

Costin ILIESCU

tral al Partidului Comunist 
Român.

La plecare, la aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, Paul Nicules- 
cu-Mizil. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Da’.ea și 
Miu Dobrescu, muiibri supa anți 
ai Comi'etului Executiv al C.C. 
al P.C.E , Ghizela Vass. șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

Numeroși oameni ai muncii 
aflați pe aeroport au salutat 
cordial pe membrii delegației. 
Un grup de pionieri le-a ote it 
flori.

II INI

sale neobosite, a intervențiilor 
și stăruințelor cu care a susți
nut interesele dîljenilor, avem 
acum un magazin alimentar, o 
școală nouă, cinematograf și 
dispensar medical, apă potabilă 
și curent electric, drum caro
sabil și telefon.

— Deputatul nostru nu-i ca 
alți tovarăși care veneau să se 
îr.tilnească o dată sau de două 
ori cu noi — ne spune și Gheor
ghe Bejenaru, directorul șco
lii generale din localitate. Dîn- 
sul trăiește zilnic in mijlocul 
oamenilor care l-au ales, le cu
noaște viața și necazurile, le 
rezolvă problemele. Cînd con
ducta de alimentare cu apă 
potabilă- se defectează, tovară
șul Albert Kalath este primul 
care acționează și mobilizează 
oamenii pentru remediere. Tot 
dînsul se ocupă dc problemele 
aprovizionării, repară lumina

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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ei MENII

Foto: V. TEODORESCU

Chirurgul : — lert.iți-mă dacă 
o să vă supăr, dar aș dori ca 
plata să se Iacă anticipat.

Pacientul : — Nu o prea e- 
legant din partea dv.

Chirurgul : — Știu, dar ve
deți, aceasta e o operație care 
n-a reușit niciodată.

★

— Gemenii dv. sint aproape 
identici. Cum reușiți să deose
biți pe unul de celălalt ?

— Foavte simplu. Gigi știe să

mă la fereastră un băiat care 
vindea ziare și cumpără un co
tidian. In timp ce trenul por
nise, individul rizînd batjoco
ritor, strigă !

numere pină la o sută, iar
Miști pină la .95.

■fc o

Intr-o gară. un tren se pre-
gătea să plece. Un individ < hca-

— Ți-am dat o monedă falsă.
— Nu-i nimic, eu ți-am vîn- 

dut un ziar de acum o lună.

★

LA RESTAURANT
— Domnul dorește un prinz 

de 6 lire sau de 7 lire ?
— Ce diferență e ?
— De o liră...

★

Doi gemeni discută între ei.
Unul întreabă :
— Apropo, cind e ziua ta 

dc naștere ?

MOTELUL TURISTIC 
„PUTNA“

I DE CE ! 
AU DISPĂRUT |
DINOZAURII ? !

Luni 15 milioane de ani, uriașele reptile cu o greu-
i '.te are depășea 35 tone se simțeau foarte bine pe Pă- 

,’nnt. Rum Ni milioane de ani, însă, toate aceste viețui-

I.re au dispărut intr-un interval pe care l-am putea numi
• arte scurt — 1 milion de ani. Acest lucru nu li s-a în- 

i înviat ni i peștilor, nici păsărilor și nici mamiferelor pri- 
1 mitive. l)e ce au dispărut tocmai dinozaurii ? Unele teorii I 

invocă schimbarea climatului care a devenit mai aspru, 
schimbarea reliefului, dispar?ia mlaștinilor si depresiuni
lor. Potrivit altor teorii — unele mamifere se hrăneau cu 
ouăle dinozaurilor O ip >te/ă recentă a stirnit un mare in
teres in lumea științifică : dinozaurii au dispărui in urma 
’radiațiilor degajate de exploziile solare. Oamenii de ști- ( 
in(ă americani declară că la 10 milioane de ani planeta I 
noastră primește o doză de raze cosmice care depășește de

! 7 000 ori doza normală. Profesorul Erben de la Universi
tatea din Bonn a acansat teoria că in ultimul stadiu al 
existenței lor. dintr-o evoluție greu de explicat a metabo
lismului. ouăle dinozaurilor au ajuns să aibă o coajă foarte 
groasă — si greu de spart de către pui.

____________________________ /

Un vizitator (privind 
o pictură decadentă): 
— De ce spînzură aici 
tabloul ăsta ?

Alt vizitator: —
Pentru că nu se gă
sește pictorul.

Intr-un magazin de 
încălțăminte, o doam
nă nu găsește, după ce 
dăduse peste cap toa
te rafturile, o pereche 
de pantofi care să-i 
con vină.

— Regret, in mod 
sincer, doamnă, ii spu
ne vinzăforul dar noi 
nu avem pantofi care 
să fie mici pe dina
fară și largi înăuntru.

— Pariez că soția ta 
are totdeauna ultimul 
cuvint.

— Nu totdeauna, mai 
vorbește și cu alte fe
mei.

Dc la Gura Putnei, drumul se desparte in 
două. Unul duce înspre Falcău, ținîndu-i to
vărășie apa Sucevei, altul spre Putna, una 
din ele mai cunoscute localități din această 
parte a țării, cu vechi tradiții istorice și 
culturale, așezată intr-o depresiune încon
jurată de de.duri acoperite cu păduri de 
brad și molid și brăzdate de două pîrîuri 
cu ape cristaline : Vețăul și Putnișoara.

In aceas’a localitate, cu peisaj fermecă

tor și de un n< asemuit pilore.se, se află 
modernul și ochelu! motel turistic ..Putna", 
agreabil loc de popas, înfășurat intr-o man
tie de brazi, care incintă privirile, trezind 
curiozitatea celor dornici de a-| vizita spre 
a-i dezvălui liumuscțea. Motelul î oferit in 
s'zonul estival, miilor de turiști din țară și 
■le peste hotare, reale și minunate clipe de 
destindere și re reere..

loan CII1RA.Ș

Aeroport pe apă
Deoarece instalarea unui ae

roport in apropierea centrelor 
populate devine o problemă lot 
mai greu de soluționat, un ar
hitect elvețian a propus insta
larea unor piste de decolare- 
aterizare direct pe suprafața 
apei, pe lacuri sau pe mare. 
De la pistele respective, pro
iectate să fie amplasate pe la
cul Neuc rburgersee, avioanele 
ar urma să fie transportate de 
o locomotivă pe pernă de aer, 
pe o cale ferată. In felul a- 
cesta. avioanele ar sosi la 
Ziirich din Neuerburgersee in 
numai 24 minute. Și in Statele 
Unite se află ’in curs experi
mentarea unor asemenea piste 
plutitoare.

Oarecum diferit 
de „Le Mans"

Xnual, pe șoseaua Londra •— 
Brighton, adică pe o distanță 
de 9G km, au loc cur.se auto
mobilistice in cadrul cărora șo
ferilor li se cere doar să par
curgă această distanță, fără a 
li se stabili vreun barem de 
viteză. Orice posesor de ma
șină poate participa la cursă 
cu o singură condiție: mași
nile să nu fie mai noi de 1 
ianuarie 1905.

Dispărut 
pentru 

38 de zile
Ia 24 iunie, datorită unor con

diții meteorologice deosebii de 
nefavorabile, un avion ateri
zează forțat in apele fluviului 
Alsek și se sfărimă. Cei doi 
norocoși supraviețuitori, tată și 
fiu. reușesc Ia timp să se sal
veze, sărind din avion și ino- 
tind. De la acea dată, Ander
son ---- tatăl și fiul — au fost
dați dispăruți undeva in pe
rimetrul munților Ef. Elias din 
regiunea Yukon. statul Alaska. 
3S de zile mai tirziu. citul ni
meni nu se mai aștepta ca 
vreunul din ei să fie in viață, 
un pilot care zbura in acel pe
rimetru observă literele SOS 
desenate in nisipul de mulul 
unui riu. El dă alarma și ast
fel este descoperit, după a- 
proape șase .săptămîni. Gary 
Anderson — fiul. El era per

Se caută
a o

Organizatorii tradiționalului festiva] care se desfășoară 
în lealitatea Nottingham (Marea Britanic) iu linul i 
pentru -est an să angajeze un vrăjitor care să fie capabil 
să 
se 
Și.
a 
de 70 de ani. Organizatorii 
compcnsă. chiar -și dacă 
obișnuită dc precipit.iții 
în timpul festivalului.

m. ațină timpul frumos in decurs dc două săptămîni cit 
desfășoară festivalul. Un anunț in acest sens a fost dat 
din 100 de candidați care s-au prezentat spre angajare, 

fost ales, după lungi dezbateri, l’cîelengro Lee, în virată 
au promis o substanțială re

x’.i reuși numai să reducă doza 
care se înregistra la Nottingham

Pescari
A pescui în 

Trevi monedele pe. 
runcă turiștii, in 
a mai revedea
nu este considerat 
de justiții italiană, 
son ne care au scos

vestita fintină 
care le a- 

speranța de 
o dată Roma, 

un delict 
Două per- 
din fintină

Muzeu
la l)a 8 las

„Texas school book deposi
tory", clădirea din orașul Dal
las de unde Se afirmă că Lee 
Oswald a tras asupra președin
telui John Kennedy, va fi trans
formată in muzeu de actualul 
său proprietar El va expune 
aici colecția sa de cărți și relicve 
legate dc amintirea defunctu
lui președinte al Statelor l - 
uite.

ingenioși
1 650 lire și. 
lire au fost 
magistralilor, 
trebuie să fie
obiecte abandonate într-un loc 
public.

respectiv 100 de 
achitate : potrivit 

aceste monede 
considerate drept

Statistică
lume au loc 3 500 de congrese internaționaleAnual în

la care iau parte aproximativ două milioane de persoane. 
71 la sută dintre congresele internaționale au loc în Europa.

parcursese 
regiune sal

in tot 
el S-a hrănit eu 
băut apă dintr-un 

curs l-a urmat 
Anderson-fiul a 

și tatăl său, in 
ani. a scăpat cu 

viață din aterizarea forțată
insă fiecare inotase in altă di
recție. Pe baza acestei decla
rații, cercetările pentru găsirea 
lui Anderson tatăl au fost ime
diat reluate cu efective sporite 
exist ind șanse ca el să mai fie 
găsit in viață.

fect sănătos, deși 
160 km print r-o 
batică, slăbind 30 kg. 
acest timp, > 
rădăcini și a 
riu al cărui 
spre vărsare, 
declarat că 
virstă de 55 

din

Rebus• Rebus• Rebus• Rebus
ORIZONTAL: 1 — De ici, 

colo (fc-m(); 2 — Bogat în... 
pămînt ; 3 — Sus-pusă ; 4 — ... 
F! — Animal sacru : 5 — Pe 
scurt ! — Fluvj-u leningrădean ; 
t— X- e e : — Erou le
gendar: 7 — Una... sin 2 ură: 
8 — Pte... zis mereu ; 9 — Lin
gă .. (ol).

VERTICAL: 1 — Și dc ca- 
; 2 — P cnită rău... — 

.. și mai ales de pămînt! : 3
— Convinsă. în cele din urmă;
4 — Suflător celebra — Ful
gerat ; 5 — Lemn tare — Di mi
nut’- masau?...: — REMI... !
— E în în 7 —
cuta păcătoșii; 8 — N’i e

ORIZONTAL: 1 — Mare fa
bulist român autorul fabulelor 
„Clinele și măgarul". „Cîinele 
și cățelul" : 2 — Cîine — Roată 
la scripete — Cîine cu trei ca
pele care păzea porțile infernu
lui (mit.): 3 — Capete de 
buldog ! — Plin de căței — 
Compozitor francez; 4 — Cii- 
noși — In dușmănie ! — Prin
tre dinți I — Bucuria lui Lă- 
buș ; 5 — In botniță! — Ș se 
— Verbul lui .Azor (cînd e ne- 
_"u in .erai gurii); 6 — Coadă 
și cap de pechinez ! — Peste 
măsură — Viguros ; 7 — Puiul 
caprei — A se dumiri pe jumă
tate ! — R mă : 8 — Cîine de 
vînătoare de talie mare, care

urmărește vînatul după miros 
— Nelipsit la tir; 9 — Ghc- 
orghe — Ciinoasă — Riu in 
U.R.S.S. : 10 — Potriviri sono
re finale — Cind e fără clini, 
fîcare face ce vrea — Selecțio
nat; 11 — Ucenici (reg) — A se 
răsti — Oase de cîine I ; 12 — 

“Ciini sălbatici din Africa, cu 
talie mică Și urechi foarte 
mari — Interpretează contele 
Federico sau Le >nida slujitorul 
-âu în „Clinele grădinarul ui-* ;
1 î — Prefix — Ciini de casă 
foarte iuți, buni vânători de 
șoareci : 14 — Firidă — Loca
litate tematică.

VERTICAL : 1 — Poet
temporari autorul pot ziîfor .. I -

nimă de cîine" și „Cîinele su
fletului" — Specie de cîine 
de vînătoare, cu părul lățos ; 
2 — Pentru botul lui Grivei — 
Specie dc cîine mic, cu botul 
scurt și turtit, cu picioarele 
scurte, cu părul lung și mătă
sos (pl.) : 3 — Nu-i cl, nici tu
— Inimă de cîine ! — Dog fără 
coadă! — îmbelșugat; 4 — 
Fără pereche — ..Cîinele grădi
narului" (pl.) 5 — Fripți — Jo- 
nesc RaicU... — ...Institutul de 
Cultură Fizi< ă I ; 6 — Fără da
ră — Stea care face parte din 
constelația „Cîinele mare" — 
Nimic (fam.) ; 7 — Și ei sint 
lătrați uneori ! — Fruct — 
Xenia lonescu ; 8 — B rmirdin, 
poanler sau prepeiicar — Pel
tici (reg ): 9 —• Nimfa păduri
lor — So.sec și... te îmbată I

t
10 —- Blană dc culoare ;enușie
— Sport cu crini -i lomuri ;
11 — Crud la început! — De 
tr i ori tăcere! — Plantă er-

DICȚIOÂ AR. :
UBE, ESA, TMA.

Victor 1AȚENUO

Motelul turistic ..Putna"

Stîna turistică din Putna

STUDIEREA PROPRIETĂȚILOR PRAFULUI 
INTERSTELAR

<»

Dr. Fred M. Johnson, de la EOS Division of Xerox 
Corporation, și Gordon W. Hodgson, de la Universitatea 
Stanford, au executat pe modele experimente cu scopul 
de a stabili dacă difuzia liniilor de absorbție interstelară 
nu se datorează compușilor organici, dat fiind că în spa
țiul interstelar s-a descoperit formaldehidă (vezi ..Science 
News', 12 martie 1969, pag. 351). S-a stabilit că atit in la
borator. cît .și în spațiul cosmic, substanțele prezintă linii 
de absorbție care sini supuse difuziei. In cursul experi-

z
Prietenul meu șoferul e 

un om foarte interesant. Știe 
o mulțime de chestii și in 
plus poate să-și povestească 
intotdeauna visele. Aseară 
mi l-a povestit pe ultimul. 
Mi-a plăcut și de aceea vi-l 
povestesc și dumneavoastră.

„Mă întorceam spre casă, 
— incepu șoferul - cind de 
lingă Casa pionierilor îmi 
iese in față un cunoscut.

— I3ună .' Ce mai jaci ?
— Bine. Da’ lu ?
—Știu și eu ?

După cîieva clipe de tăcere:
— Mai crezi in fantome ?
Eram ai ist convins ixa că 

l-am replicat :
— N-am crezut niciodată. !
— Dine, atunci vino cu 

mine.
— Unde?
— Pe aici prin „.\eroport". 

.li să dai și de fantome.
liineințeles <ă l-am wmat. 

Te 'ccam printre blocuri ne
păsător (era abia nouă sea- 

I ra) șt i-am spus ic oțiloralui 
I la un moment dat :

t — Ce ?

ii .. . -T f< .a - i mă h •>

ia mi moment dit. prv i nul

— Uite-o r
— Ce-i asta ?
— Fantoma unui drum — 

mi-a spus suii.ind • itnoscu-

tul.
Ne-am apropiat de locul 

cu pricina. Pietre de bordu
ră aruncate peste tot. „sche
letul" unui drum părăsi- in 
stingă, eiteva gropi cu dia
metrul de 1,5 m lărgime și

meniului s-a observat trecerea luminii prin suspensii de 
diverși compuși arom.it ci stabili. Pirenul, perilena și alte 
hidrocarburi policiclice iromalice, ca si •. arbozolul, porfiri- 
nele și alte -substanțe aromatice care conțin azot au spec
tre de absorbție care, în regiunea vizibilă, se deosebeso 
substanțial de spectrele corespunzătoare cunoscute în so
luție. Reducerea temperaturii a pricinuit accentuarea li
niilor de absorbție și o oarecare deplasare a lor spre re
giunea roșie a spectrului.

(aprovizionind cu materiale 
pe constructorii ultimelor 
blocuri din „Aeroport").

— 5i cum se numește stra
da ?

— N-are nume, s-au deo
camdată nu-l văd u. unii

O poveste 
cu fantome
- FOILETON =

— Ei. dacă at )i lată ar fi 
bine ; Știi ceea ? Hai să pu
nem aici un clopoțel. Poate 
ne aude cineva !

— Și ce să facă ?
— S-or pricepe ei. Noi ii 

anunțăm.
... Condu cam apoi in vis 

mașini .sîreiurindu-mă prin
tre m ‘rnri.i - de pămint și de 
bucăți de t iment și deodată 
m-am prăbușit de la mare 
înălțime Cădeam și așlcp- 
tam .contactul' <u s.'dul. N-a 
v< nu insă... m-am trezit cu 
barca ne valuri, /'răgeam se
rios la rame dar valuri!' 
rau parcă imjiietrit . Ați.: 
u i film : ..Fiii înaripat ui . 
Ș amenii plutind parcă ț>es- 
1c ic l«. Iow i. \'ehiciil' -< u 
p. rne d - a r trr ind peste 
cuibul cu fantome--. 7'ăcu.

I '

— Șt apoi ?
— \pm.. m-am- trezit.
— •>’
- a... ca in vis .'
— l-'ormi labil !
— i •văr. 1 știi ce-
i ? Vi- 1 sint V i ‘ Șl rea-

•apte <ă
; rimi /; -

milh.' ui

— A1 arm să-ți mm ;i
(it.? ( . ii : află că p-_ iv 
cir. ulă oameni. au< /'nrisme 
și m ișini grele de transport

■r< I in vise. Dar 
a i ■ c.> ciuta. Ar

i.m in STKOCUI

pilore.se
arom.it
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Fiecare comunist
un stimulator

al perfecționării
activității educative

taie ncsucotesc obligația 'or de 
a-și dezvolta pregătirea politi
că. <are dovedesc liberalism 
>i>m■-burcile/ io \iatu obște»..<iâ. 
In această privință, a 
iov 
net 
ții 
de partid : 
tx?rsoane!e puse 
răspundere ; 
îndatoririle, 
munca edm

Gheorghe Leoveanu.
esară creșterea 
și fermității 

să

arătat 
este 

combativi tă- 
organizațiilor

se asigure ca 
în funcții de 
iși nes->cot«-sc 

.* nu sprijină
ire 
care 

i’.ivă desfășurată de 
orgam.-aliile de partid, sind: -at 
și U.T.C. să fie trase la răs
pundere să fie puse în situa
ția sâ înțeleagă că. aflindu-se 
în fruntea colectivelor de mun
că. sînt în primul rînd con 1’’.- 
câtori politii., educatori ai oa
menilor din jurul lor. V orbito
rul s-a referit și la un alt nea
juns al muncii politice : o: ga- 

!c de partid au stăruit 
?ient pentru
de parti 

n rîndul 
ment la 

iată

nizați 
insufi 
presei 
cale 
abona
sa'ariali 
« arcia ' 
abonați 
nu și-a 
față de 
cadrul 
i hi; 
din 
duc 
mol 
lc*. 
Irâ 
tiile 
principialitate < 
Ire membrii soi

Vorbitorii s-ai 
ficiențele existente 
muncii politice de i 
și superficialitate i 
na în rîndul colet 
trugerea unor u,;!” 
valoi 
le cu rea < 
vintul său 
mecanicul șef al 
dovedesc că opinia 
intransigența colectivului 
sînt prezente încă peste 
nu acționează cu 
fermitate. Dar, să nu uităm, co
muniștii sînt primii chemați sâ 
vitalizeze. să prolifereze în ca
drul fiecărei formații de lucru 
spiritul dc vigilență și de corn 
hativitate față de fen imenele 
negative. Un marc ral în dez-

e- de adresare cu _ 
discordantă cu etic, 

comunistă cu spirit' 
>r tovărășești de sti

în cadru] 
nașă. Risipa 

indiscipli- 
livuiui, dis- 

itilaje de m ire 
ire de către unele elemen- 

redință, arăta in cu- 
țov. Titus Costachc, 
șef al exploatării, 

colectivă, 
nu 
tot. 

suf’cientă

’ In cadrul planului de si 
lemutizare și moderni 
orașului Lupeni.

! I.G.L. din acest 
centru minier îi

I tini deosebite pe 
cutării unor lucrări de repa-

i rații și întreținere 
lor din vechiul fond de 1 
ințe. In cele opt luni 
au trecut, sectorul I.G.L.

I peni a modernizat și a 
cutat reparații capitale 
numeroase clădiri situate pe 
artera principală și pe. stiă- 
zile laterale intens circula
te

Numai la începutul lunii 
septembrie, muncitorii de la 
sectorul I.G.L. au terminat 
lucrările exterioare și interi- 

! oare la 39 de clădiri aflate

ire a 
sectorului 
important 

revin sar- 
linia exe-

a clădiri—
locu- 
care 

. Lu- 
exe- 

la

f

j 
t

«
r
<

C

voltarea opiniei combative ie- 
vme tutorilor. Dar. in pofida 
indicațiilor repetate, unde bi
rouri de organizații de bază au 
..cționat formal in reactivi area 
colectivelor de agitatori, 
țumindu-se cu întocmirea 
tabele nominale, fără
preocupe de instruirea și acti
vizarea agitatorilor.

Mai mulți vorbitori 
ferit la neajunsurile . mpJr’.a- 
mentale ale tinerilor 
si la cerința de a 
munca educativă în 
dezvoltării la tineri 
tei

sa

mui- 
de 
se

;-au ic-

precum 
intensifica 

vederea 
a dragos- 

și responsabilității i.J.ă de 
muncă, față de obligațiile pro
fesionale și civice. Indicarea 
la un nivel superior a activi
tății educative a org- ai' U.iilor 
U.T.C.. au arătat minîrul loan 
Mondoca și Petre Pălivan. se
cretarul U.T.C. al minei, recla
mă însă responsabilitate spo
rită din partea membi :lor de 
partid care activează în >rga- 
nizaliile U.T.C.. un sprijin efi- 

tea conducerilor 
Organizațiile de 
să sprijine bi- 
să-și diversifice 
dovedească ini- 
imbogăției for- 

nnl rll 1 r "1* -

cient din ]. 
administrați 
partid trebuie 
rourile U.T.C. 
activitatea, să 
ț ia ti vă pentru 
melor muncii
■. e. Același sprijin se cere acor
dat și grupelor sindicale pen
tru a-și aduce o contribuție 
reală, efectivă muncii educa
tive. Referindu-se la carențele 
muncii culturale. tovarășii 
Mircea Suba și Dumitrii Făiniș 
au arătat că in acest dorm 
important s-au înregistrat 
grese datorită automulțt 
și sprijinului insuficient 
dat muncii educative, pe 
lor întreprinse în cadrul 
bului.

Plenara comitetului d 
de la mina Lupeni a s 
propunerile comuniștilor 
zenți la dezbatere, cit Ș 
făcute în adunările ge 
ale organizațiilor de bază e- 
laborind un plan de acțiune 
menit să intensifice activitatea 
politico-cducativă a comitetului 
de partid, a tuturor organiza
țiilor de partid care, tradus în 
viată, va asigura afirmarea și 
mai pregnantă a puterii de 
muncă a colectivului minei, 
combativitatea sa muncitoreas
că, dăruirea sa in înfăptuirea 
politicii partidului.

pe străzile Mureșului și Va- 
silc Alecsandri. In urma mo
dernizării acestor clădiri, ele 
asigură condiții mai bune de 
locuit și conferă un plus de 
frumusețe cartierelor prin 
înscrierea lor in linia gene
rală a urbanisticii. La execu
tarea lucrărilor de bună ca
litate au contribuit echipele 
de zidari conduse de Con
stantin Trifan. loan Orășan. 
Vasile Cornea, echipele de 
dulgheri ale lui Xlexandru 
Peter, Gheorghe Toacsen. 
Ștefan Minzală și cele de zu
gravi conduse de Horea Ri- 
zescu și loan Ferăstrău. Co
ordonarea lucrărilor de mo
dernizare a clădirilor s-a 
făcut de către maiștrii Ștefan 
Căliman și Fabian Filipaș.

Ziua cea mai
din 

-Ziua 
cule

In editura Kodanaia 
Tokio a apărut volumul 
cea mai lungă" — o 
gere de amintiri asupra 
venimentelor din zilele ur
mătoare bombardamentelor 
atomice de la Hiroșima și 
Nagasaki și piuă la capitu
larea Japoniei. In această 
perioadă, un grup de oj feri 
au organizat un complot pen
tru a impune continuarea 
războiului. I.a august 1945 
a acut loc primul consiliu 
de război — in prezenta îm
păratului — pentru a stabili 
atitudinea Japoniei fală de 

[a Potsdam, 
ust. cir 
să unub

J

V' u

l

tul

energ

im-
la

in

ația impunea acțiuni 
ce. In mod curios, insă,

10,00
11,15

12,00
12.30
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Din nou incertitudini la Minerul Aninoasa
De trei ani la rînd. înain

tea reluării campionatului 
județean, scriem despre lipsa 
de interes ce o manifestă bi
roul secției de fotbal a A. S. 
Aninoasa și comitetul sindi
catului minei față de echipa 
lor. In acest an prin trans
ferarea unor jucători cum ar 
fi Gudacu (de la Jiul Petro
șani), Gheorghe Nicolae (de 
la Petrolul 
gula (de la 
Marmației), 
xandru (de 
Bâieșu ș 
armată), 
valoare, 
de care 
tuală. ec 
noasa es 
un loc fi 
tul seriei 
acest lucru depinde de con
dițiile ce le sînt create și 
care sînt dintre cele mai vi
trege. Astfel, starea terenului

Videle), loan Vi- 
C.E.l.L. Sighelul 
F et Boroș Ale
la Aurul Brad), 

și Szocs (reveniți din 
. echipa a câștigat în 

Cu lotul de jucători 
dispune la ora ac- 

chipa Minerul Ani- 
ste capabilă să ocupe 

ntaș in clasamen- 
V.dea Jiului". Dar

și a tribunei se prezintă to
tal necorespunzător; lipsa 
de echipament și de mingi 
devine tot mai acută, zilele 
trecute spărgindu-se și ulti
ma minge cu care se mai 
desfășurau antrenamentele. 
Cu toată bunăvoința jucăto
rilor, cu toate strădaniile an
trenorilor 1-Icgeduș și Furnea, 
actuala stare de lucruri în 
care se află Minerul Aninoa
sa este de natură să nemul
țumească pe toți iubitorii 
fotbalului din comuna de pe 
Vale, unde jocul cu balonul 
rotund are o frumoasă tra
diție. La meciurile susținute 
acasă de Minerul Aninoasa 
participau de fiecare dată un 
mare număr de spectatori 
carc-și încurajau frenetic e- 
chipa favorită, iar jucătorii 
se străduiau să le ofere su
porterilor jocuri plăcute și 
victorii. Acum, componenții 
echipei de fotbal Minerul 
Aninoasa și iubitorii fotb

lui din localitate sînt profund 
mîhniți de dezinteresul pe 
care-1 manifestă conducerea 
asociației sportive Minerul, 
comitetul sindicatului și 
chiar tovarășii din comitetul 
dc direcție.

Considerăm necesar să in
tervenim spre ajutorarea fot
baliștilor din Aninoasa pen
tru ca jocul cu balonul ro
tund să rămînă o prezență 
activă și agreabilă in această 
localitate minieră. Se impun 
măsuri grabnice pentru ca Ș> 
această echipă să poată în
cepe o dată cu elelalte for
mații actualul sezon compe- 
tițional in condiții normale. 
Credem că 
tea 
va veni la 
crurile 
mal, spre 
iubitorilor

condiții
ajutorul din par

es miletului sindicatului 
vreme și

vor reintra
sal isfacția tuturor 
fotbalului

că la
in nor-

din A-

15,45
16,30

18.10

19,00

19.20
19,30
20,10

20,30

21.55

22,50 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23,00 închiderea emisiunii.

grai" — copro- 
româno-canadiană. 

satului, 
in cea dc-a 
a concursului

doua 
coral

ma

Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.
Matineu duminical pentru 
copii. Filmul artistic „Prie
teni fără 
ducție 
Viata 
Start 
etapă
„Cintare Patriei". 
De strajă patriei.
Emisiune in limba 
ghiarâ.
Postmeridian. Fotbal: 
Steaua — Farul Constanța. 
Magazin.
Campionatele balcanice de 
atletism — finale, și Cam
pionatele de lupte — fi
nale. Transmisiuni directe 
de la Zagreb și Sofia. 
Film serial pentru tineret 
„Planeta giganților".
Vetre folclorice — Cin- 
teccle Oltului.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reportajul săptăminii : 
„Destinul unei familii". 
Film artistic : „Paharul 
<ii apă". Premieră pe ța
ră cu : Liselotte Pulver. 
Gustav Grundgens.

cuvinte... In 
Corina Clli- 

Igiroșeanu,

Cu și fără 
distribuție : 
riac. Puica
Cornel Constantinii!, Ilea
na Popovici, Stela Enaclie. 
Florin- Bogardo, Mihai 
Constantineseu; dansuri in 
coregrafia Adrianei Dumi
trescu: momente vesele cu 
Dumitru FUrditi, 
Mi hă îl eseu-Brăila, 
Stoenescu, Horia Căciules- 

și Mihai Ciucă.

Ștefan
Radu

VAL1DI

Tulipanul în plină zi

(Urmare din pag. 1)

zilele urmă- 
clubul 
info—

„Zua în
de buia 
la 9 septem- 
i-ezervate sa- 
1 G.C. Petro-

enciclopedie muzicala 
care se adaugă anul 
altele noi. cum sînt i 
teatrului universal, iș- 
mișcării muncitorești

legătură cu vechii instructori, 
iar acolo unde a fost cazul a 
apelat la serviciile altor oa
meni competent) pe care i-Q 
solicitat să preia unele cercuri 
și formații.

Incepînd de la 1 octombrie 
își va reîncepe activitatea și 
universitatea populară, conii- 
nuind cursurile de anul tre
cut. intre care amintim : radio- 
ele< ironică, istoria artelor, limbi 
străine, 
etc., la 
acesta 
istoria 
toria 
ș.a.m.d.

Potrivit indicațiilor de partid, 
la toate așezămintele culturale 
aparținînd sindicatelor trebuie 
să funcționeze din anul acesta 
cluburi ale tineretului. La Casa 
de cultură se fac ultimele tato
nări și pregătiri in vederea 
deschiderii unui asemenea club. 
A fost rezervat și un spațiu 
specia) dedicat lui. la subsolul 
clădirii, așa că pînă la sfîrșitnl 
lunii curente acesta trebuie 
să-și înceapă activitatea. De 
asemenea, tot în 
toare va debuta și 
„Intim* despic care am 
mat la timp pe cititorii noș'rț. 
Am fost în încăperea dedicata 
acestui club și am admirat 
amenajările de bun gust și ele
ganță care vor crea un cadru 
adecvat acțiunilor. Pentru des
chiderea .Intimului" se așteap
tă doar scaunele și mesele co
mandate de mai multe Iun; Ja 
I.G.L.. Petroșani care, nn se

din cadrul noului club 
nuntă a fi deosebit de diversi
ficate, interesante și se speri 
la o participare serioasă și en
tuziastă.

O altă acțiune bineven,tă, 
inițiată de Casa de cultură, 
este „Ziua întreprinderii". O 
dată pe trimestru fiecărei în
treprinderi din Petroșani îi va 
fi rezervată o zi, cu care prikj 
la Casa de cultură se voj- des
fășura activități variate dedi
cate exclusiv salariafil > ■ între
prinderii respective, 
treprin dorii" va 
în această lună, 
brie, cu activități 
lariaților de la 
șani. Fiecare acțiune dc acest 
fel se va încheia cu o -oară 
distractivă pentru saiariații 
participant) și familiile lor.

Acestea au fost doar cîtcva 
din acțiunile cele mai impor
tante care sînt preconizate pen
tru luna în curs și următoare
le. dar spațiul nu ne permite 
să stăruim asupra iltora no 
mai puțin interesante. chiar 
dacă de o mai mică amploare. 
„In activitatea pe care 9 vorn 
desfășura — ne spunea în în
cheiere interlocutorul nostru, 
prof. V. Chirculescu — am avut 
permanent in vedere prețioa
sele indicații ale secretarului 
genera) a) partidului, urmărind 
să facem din instituția noastră 
un lăcaș de educație ptlilTă și 
cultural-artistică de un cî' mai 
ridicat nivel. Numai în felul 
acesta vom putea să îndepli
nim cu adevărat im pa- lan lele 
sarcini pe care ni le-a trasat 
partidul".

iungă“
capitala japoneză era cuprin
să de un fel de letargic. Oa
menii cărora lc -evenea sar
cina să ia o hotărîre dădeau 
dovadă de toropeală.

In ziua următoare, la 7 au
gust, Statul major al arma
tei a publicat un comunicat 
in care se spunea că „raidul
citorva avioane inamice a-
supta orașului Hiroșima a
provocat pagube serioase" că
„a fost folosită o bombă de
tip nou” . și că „se cercel ea-
ză in continuare amănuntele".
Dar nu a fost luată nici o ho-

La 8 august, primul 
încercat 
extraor- 
consiliu 
a avut 

consiliu- 
ocu- 
mai

tărire, 
ministru Suzuki a 
să convoace șeumța 
dinară a 
militar, 
loc
1U i 
puți

Ar 
tru

înaltului 
dar ea nu 

toți membrii 
invo.aserâ că sînt 

probleme
invo
cu 
r lan te.

Oh

mata lua' 
bruierea 

i inamice 
awa și < 
ile că ala 
ă pună c 
s1eruI A f

un

î

la

lui ministru pentru 
din nou convocarea 
a ședinței înaltului

priniu-

urgentă 
consiliu

militar. „Minutele erau nu
mărate; războiul trebuia ter
minat cit se poate de repe
de, dacă guvernul dorea să 
mai rămină ceva din Japo
nia". declarase Togo.

dimineața, a 
a explodat la 
10.30, la pala- 
situat la 600 

au ince-
inaltului co

rn 'litar. Ședința

J>a ora 11 
doua bombă 
Nagasaki. La 
tul imperial,
mile de Nagasaki 
put dezbaterile 
mandament 
a fost deschisă de primul mi
nistru Suzuki : „In lumina ul
timelor evenimente — a spus 
el — inaintarea armatei so
vietice in Manciuria și ex
plozia bombei atomice la 
Hiroșima — Japonia nu mai 
poate continua războiul. Con
sider că nu avem altă alter
nativă decit să acceptăm 
condițiile Declarației de la 
Potsdam. Aș v 
rerea dv.“. Nii 
un cuvînt. In 
Iul Enai care 
ministru in ÎS! 

opus alianței i 
Italia, a rupt 
obțin; m nirni 
a Spus e|. Voi 
ultimatumul

să
larației
ea să aflu pă
uni nu
sfirșit,

!’• și a
pentru

n

a
ni

:>

loneze; in 
îu contrai

(Va urma)

ii.

I

electrică. intervine in orice si
tuații care necesită o rezolvare 
urgentă. Pentru rezolvarea tran
sportului alimentar și a com
bustibilului, am reparat drumul 
vechi. Tovarășul Kalath împre
ună cu mulți locuitori printre 
caic Gheorghe Man. Sabin Trif. 
Ludovic ~ 
lexandru 
ș.a. au 
rînd. în 
au amenajat din nou drumul, 
astfel că acum mașinile pot 
transporta din nou la Dîlja 
Mare cele necesare oamenilor.

Născut în Dîlja Mare dintr-o 
familie cu ve hi tradiții mine
rești, Albert Ixalath a bălul 
mai mult de cinci decenii dru
mul peste Dealul Mare — zis

Figura venind la Petroșani 
întîi ca elev la școala primară, 
pe urma ca ucenic, apoi ca lă
cătuș mecanic. După cițiva ani 
s-a ingajat la preparația Pe- 
trila, mergînd tot pe jos la fel

Gali, Vasilc Ianoș, A-
Sturza, Iosif Pintea 

muncit multe zile la 
special duminicile, și

Deputatul
ZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/Z/Z////Z

< a a ti ț i a al ți muncitori de aici, 
ca in cele din urmă să se sta- 

i serviciul la mina 
pînă la pensionare, 

depuse 
încovoiat nici trupul și 

modest 
trăiește mereu eu gîndul 
fapta in mijlocul dîljeni- 

ăi. De fiecare dată cînd 
urcă și coboară drumul ce du-

bilească cu
Aninoasa, i
limpul și eforturile 
n-au 
nici voința acestui om 
care 
și cu
lor

ce la Petroșani. Albert Kalath 
pășește tot mindrti ca in tine
rețe, fiindcă poartă cu e[ în
crederea oamenilor care l-au 
ales deputat. De două decenii, 
investit cu acest mandat, 
bert Kalath reprezintă pe cei 
450 de locuitori ai Diljei in rezol
varea problemelor de interes ob
ștesc, dc două decenii mobilizează 
și concentrează eforturile cetățe
nilor pentru intinua înfrumu
sețare, mai buna gospodărire 
i localității, pentru rezolvarea 
tuturor sarcinilor stabilite de 
organele municipale in această 
direcție.

Și eforturile sale sini răsplă
tite prin frumusețea roadelor 
muncii, prin măreția priveliș
tilor, și alil de omenescul zâm
bet cu care dîljenii te intimpină 
de fiecare dată.

M-

>

& ii?' 1
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LUNI 6 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Două interprete ale cân
tecului popular : Maria 
Marcu (Clțij), Ismail El
inas (Constanța).

18.15 Scena — emisiune de in
formații și critică (eatrală. 
Caleidoscop.

18,45 Stop-Cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară.
20,10 Patriei. Spectacol literar- 

muzical. Cintă corul an
samblului artistic „Rapso
dia Română".

2d,30 Roman foileton : „Contesa 
Cosei" (III).

21.20 „Păinînt al oamenilor". 
Emisiune realizată cu pri
lejul celei de-a 21-a Con
ferințe Internaționale Pug- 
wash

21.55 Intilnire cu opereta. Se- 
Icțiuni din operete de Paul 
Linke. Gerd Natchinski și 
Leo Fall.

22,40 Din țările socialiste.
22.55 Telejurnalul de noapte.

GIURGIU;
(Urmare din pag. D |

vc istorice vei găsi in cu-
prinsul orașului. Pină și ce-
tulea construită de Afirceu
cel Uătlrin pe o insulă a Du-

HBQSiBKEJEJăBaiKHiaBIS
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OGRAMLL 1 : (>,00 Bulv 11 n
lin; 6,05 Comerțul d inii-

: 7.09 Radiojurnal: 7,45 A-
remieră cotidiană: 8.00 Su-
ii presei; 8.08 De la mi 
are; 9.00 Ora salului: 1 0.00

Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Portativul tinereții — muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat: 
12,00 De toate pentru toți; 
1 .00 Radiojurnal. Sport: 13.15 
Noutăți de muzică ușoara: 13,30 
Orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14.00 Unda 
veselă; 14.30 Concertul vedete
lor; 15,00 Buletin dc știri: 15.05 
Caravana fanteziei; 16,00 Cîn- 
lece de Radu Șerban: 16.15 
Sport și muzică: 19,00 Radio
jurnal; 19,15 Estrada dumini
cală; 20,00 Tableta de seară: 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Romanțe, cîntece popu
lare și melodii concertante; 
21.25 Revista șlagărelor: 22.00 
Radiojurnal; 22.10 Panoramic 
sportiv: 223J0 Meridiane melo
dii: 22.50 Moment poetic: 23.00 
Meridiane melodii (continuare); 
24.00 Buletin de știri; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

nării a just dărimată in 18'Jă 
in urma păcii de la Adria- 
nopole. Dar virtutea străbu
nă, chiar și atunci cind nu 
este gravată in memoria pie
trei. dăinuie adine incrusta
tă in memoria si in inimile 
noastre jierbinji. .Și redimeu- 
sionăm această imute la sea
ra timpului so< ia li.st care, aici, 
la Giuiigiu. ca pretutindeni 
in |ară. inseanmâ răspunde
re. pasiune, abnegalie, eroism 
pe frontul muncii creatoare 
de minunate valori materiale 
și spirituale, de viată nouă, 
prosperă. Cum altfel am pu
tea interpreta, de pildă, a- 
ceste cuvinte ale inginerului 
Stclian lancu, directorul șan
tierului naval din Giurgiu :

— In deewrs de numai 10 
ani. din I960 pînă in 1970. 
șantierul nostru s-a dezvol
tai vertiginos, sporindu-și de 
aproape șase ori producția 
valorică, b'irește. nu e vorba 
doar de investiții ci in mă
sură și mai mare de elanul 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor noștri, de înalta 
lor conștiință socialistă, re
voluționară care se reflectă 
pe toate planurile activită- 
jii șani ierului.

înainte vreme, șantierul e- 
.vm-uta numai reparații. Azi. 
el este o- adevărată uzină 
))rodwătoare de. nave, lansind 
la apă remorchere fluviale 
d 150 CP. șalupe-remor
cher. șalupe de inspecție, 
hidrobuze cu puteri intre 45 
și 200 CP, șlepuri motor, șle
puri și tancuri nepropulsate, 
stații <le pompare plutitoa
re. ponloane-dorînitbr, pre
cum și alte tipuri de nave 
moderne, inclusiv de pasa
geri. at it pentru flota noastră, 
cit și pentru export.

Corespunzător avintului luat 
de constru' țiile navale, s-a 
extins și s-a modernizat și 
portul, devenit, prin poziția 
sa pitorească, și un loc de 
agrement dotat cu restaurant 
modern, oferind turiștilor po
sibilități de plăcută croazie
ră p ■ apele ispititorului Da- 
nubiu.

S-ar părea că doar atit o- 
fesră vizitatorilor Giurgiul. Am 
lăsat dinadins la urmă Po
dul Prieteniei. care leagă 
printr-o cale ferată și prin- 
tr-o șosea țărmul românesc 
de ( ■/ bulgăresc. O operă 
grandioasă. care stirnește 
mindrie și admirație. Dante
lăria sa de metal, supunind 
ape și spațiu, imprimă pei
sajului măreția de care este 
<a])abil geniul uman, senti
mentul solidarității interna
ționaliste a celor ce muncesc, 
stapini pe soarta lor.

Pentru a cunoaște insă 
ind aproape, intim, frumosul 
oraș dunărean, ni se pare 
cel mai potrivit ind miuul : 
vizitați-l.

//,///,//,z,///////////////////////////z///zzzzzz/zzz/zzz/7Zzzrz///////zzz/////z/zzz
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f. li. URICANI
ANUNȚA

CONCURS
pentru ocuparea a

• li uosliiii de lislri mineri
Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute 
H.C.M. nr. 914/1968.
Concursul se va ține în ziua de 15 septembrie 

1971, ora 8, la sediul exploatării, din Uricani.
înscrierile și informațiile suplimentare se pot 

obține zilnic, între orele 7—15, de Ia biroul 
personal al întreprinderii.

în

r

*

ț

t J

anunță
Cumpărătorii că, în mașazinele și ebioșeu^’’e 
ie c’iu V tl?a Jiului, se .;ăses e un bogat sor- 
nent de unilorme și rechizite școlare.
Procuiați-vă din timp cele necesare, pentru

*> e . • a. a aglomerației din virn. ’•? zile Dinaintea
începerii anului școlar !
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CONFERINȚA UNIUNII
INTERPARLAMENTARE

In cursul dezbaterilor ge
nerale de vineri dupu-amia- 
ză a luat cuvîntul deputatul 
Mihail I evente, președintele 
grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, care a fă
cut o amplă prezentare a po
ziției țării noastre față de 
principalele probleme legate 
de asigurarea păcii și cola
borării intre popoare, asupra 
securității europene și a ne
cesității convocării unei con-

Simbătă dimineața. în ca
drul dezbaterilor generale, 
deputatul Alexandru Iones- 
cu, membru in Comitetul do 
conducere al grupului, a ex
pus liniile generale ale po
liticii românești in problemele 
dezarmării.

In aceeași zi, dezbaterile au 
continuat asupra punctului 
intitulat : Incidențele politico 
și culturale ale difuzării prin 
sateliți a emisiunilor de tele
viziune și influența mijloa
celor moderne de informare 
a maselor în vederea apro
pierii între popoare.

întrevedere
We Rogers«C. Bogdan

WASHINGTON 4. — Secre
tarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, a primit vineri 
pe Corneli u Bogdan, ambasa
dorul României la Washing
ton, la cererea acestuia.

In cadrul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă cor

dială. a fost trecută in revistă 
evoluția relațiilor dintre Ro
mânia și Statele Unite, pers
pectivele dezvoltării acestora și 
a avut loc un schimb de păreri 
asupra unor probleme inter
naționale actuale interesînd am
bele părți.

„Festivalul popoarelor 
de la San Marino"

U.R.S.S.: Uzina 
de automobile 
„Kommunar" din 
Zaporojie este una 
din cele mai tine
re întreprinderi de 
acest gen din 
U.R.S.S. Automo
bilele „Zaporojeț" 
se bucură de o 
bună apreciere a 
cumpărătorilor. In 
5 luni ale acestui 
an uzina a livrat 
peste plan peste 
600 automobile.

In foto : ..Zapo
rojeț".

Despre chimie se spune 
îndeobște că este purtătoare 
a progresului tehnic, a revo
luției tehnice, fiind, totodată, 
una din principalele piese ale 
complicatului mecanism al 
economiei naționale in plină 
dezvoltare. Aceste atribute 
sînt perfect valabile și atunci 
cînd vorbim de sectorul in
dustriei chimice din Polonia 
prietenă. Dezvoltarea sa esie 
determinată de un complex 
de factori printre cuie la loc 
de frunte se situează exis
tența unei puternice baze de 
materii prime și folosirea ei 
judicioasă, urmărirea noută-

Ministrul Zuwadu a corn 
pietat această scurtă prezen 
tare a tabloului general al 
chimiei poloneze cu o serie 
de date care atestă o activi 
tate rodnică in sfera cercetă 
iilor științifice. Peste 12 000 
de persoane lucrează in sec 
torul cercetărilor științifice, 
desfășurînd o vastă activi 
tate. Principala problemă 
care se pune actualmente in 
fața întregului sector o con 
stituie găsirea Unor modali
tăți eficiente, care să facili
teze aplicarea rapidă în pro
ducției a rezultatelor cerce
tărilor științifice Sint eonii-

o inaltă
s apreciere cotaborării 

cu România"

SAN MARINO 4. — Cores- 
I pondență de la Nicolae Pui-

■ cea : Sîmbătă, cea de-a treia
I zi a ..Festivalului popoarelor
I din Republica San Marino*
| dedicat României a prilejuit
I contactul cu teatrul și cine-
Imatografia din țara noastră.

Dimineața, la Palatul congre- 
■ selor, a avut loc o masă ro-

I tundă consacrată teatrului
din țara noastră, direcțiilor 

I sale de dezvoltare, și contac-
* telor din ce in ce mai frec-
| vente, ale slujitorilor scenei
I românești în diferite țări ale

lumii. La dezbateri au luat 
I parte dramaturgul Paul E-

’ verac, poetul și scriitorul
I Dragoș Vrîaceanu, regizorii
I Horea Popes<-u, George Teo-
I dorescu, Florian Potra și E-
■ duard Covali, precum și eri-
| tici. oameni de teatru și zia-
I riști italieni. Cu acest prilej,

interlocutorii au subliniat ca
litatea deosebită a spectaco- 

Ilelor prezentate de artiștii 
români. înaltul nivel artistic 

1 al interpreților. In cadrul
I discuțiilor s-a relevat, totoda-
1 tă, contribuția teatrului și
I cinematografiei in cunoaște-
I rea reciprocă și dezvoltarea
’ legăturilor de prietenie din-
| tre popoare. Seara, la Teatru!
. în aer liber „Cava Die Ba-

lestrieri" din San Marino, a | 
avut loc prezentarea primului ■ 
spectacol al Teatrului Tine- I 
retului din Piatra Neamț, ca- ’ 
re a interpretat cu deosebit I 
succes „Harap Alb“ de Ion I 
Creangă. Măiestria artiștilor I 
români a fost răsplătită de | 
aplauzele miilor de spectatori . 
prezenți în rîndurile cărora I 
se aflau numeroși turiști ’ 
străini. j

Tot sîmbătă au fost prezen- I 
ta te o serie de filme romă- I 
nești consacrate tineretului, | 
precum și premiera de gală I 
a realizării cinematografiei • 
noastre, „Mihai Viteazul11. |

Delegația română condusă ■ 
de Ion Cosma, ministrul tu- I 
rismului. împreună cu Iacob ’ 
Ionașcu, ambasadorul Româ- I 
niei la Roma, au vizitat sîm- I 
bătă cîteva întreprinderi ale I 
industriei artizanale din San • 
Marino. Ea a fost însoțită de I 
Giuseppe Micheloni, ministrul | 
turismului, sportului și spec- i 
tacolelor din San Marino, I 
precum și de alte oficialități. .

In după amiaza aceleeași I 
zile, delegația română a ofe- * 
rit un cocteil la care au par- I 
ticipat membri ai guvernului 
și ai corpului diplomatic a- I 
creditați la San Marino, ar- • 
tiști italieni, oameni de tea- I 
tru și cultură, ziariști. II

Dezbaterile din Comitetul O.N.U. 
pentru folosirea spațiului 

extraterestru în scopuri pașnice
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

In cadrul dezbaterilor Comite
tului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului extraterestru în sco
puri pașnice, a luat cuvîntul 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul perma
nent al României la Națiunile 
Unite.

Arătînd că succeselor obți
nute de către Uniunea Sovie
tică, Statele Unite ale Americii 
și Republica Populară Chine
ză în cucerirea spațiului cos
mic li s-au adăugat o sene de 
realizări ale altor țări, vorbi
torul a subliniat că România 
se interesează activ de aplica
țiile pașnice ale tehnicilor 
spațiale și de acțiunile de coo
perare internațională în acest 
domeniu.

După ce a relevat cîteva din 
preocupările românești pentru 
asimilarea tehnicilor spațiale 
tn diferite ramuri ale economi
ei, reprezentantul român . a

subliniat că pe lingă programe
le de cooperare pe care le are 
cu alte țări socialiste și parti
ciparea la reuniunile COSPAR, 
România înțelege să ia parte 
pe deplin, în măsura posibilită
ților sale, la activitățile O.N.U. 
în acest domeniu.

In continuare, Gh. Diacones- 
cu s-a referit la lucrările din 
acest an ale celor două subco
mitete ale Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului ex
traterestru în scopuri pașnice. 
Reprezentantul român a apre
ciat ca o realizare semnificati
vă, definitivarea de către sub
comitetul juridic a proiectului 
de convenție privind responsa
bilitatea pentru daunele cau
zate de obiecte lansate în spa
țiul cosmic și a declarat că de
legația română este de acord 
ca proiectul să fie supus celei 
de-a 26-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Ambasado
rul Gheorghe Diaconescu a ac
centuat câ problema definirii

spațiului extraatmosferic este 
deosebit de utilă și, în acest 
sens, a arătat că România este 
gata să-și aducă contribuția la 
studierea și elucidarea ei. El a 
menționat că la elaborarea de
finiției trebuie să se țină 
seama de necesitatea res
pectării stricte a suveranită
ții naționale, asupra spațiului 
aerian și a asigurării accesului 
tuturor statelor Ja spațiul extra- 
atmosferic.

Referindu-se la activitățile 
subcomitetului științific și teh
nic, reprezentantul țării noastre 
n relevat progresele obținute 
în folosirea radiofuziunii prin 
sateliți și a subliniat necesita
tea ca folosirea sateliților pen
tru radiodifuziune și televiziu
ne sâ se facă în favoarea pro
movării idealurilor dc pace, 
prieten ic și cooperare intre 
popoare, pentru progres rocia’ 
și pentru educarea maselor 
largi, în special a tineretului, 
în spiritul acestor idealuri.

Reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor
membre ale C.E.C.L.A.

Declarația
comuna 
chiliano-
peruana

LIMA 4 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei pe care a 
efectuat-o în capitala Peru
lui, președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, și 
șeful statului peruan, Juan 
Velasco Alvarado, au semnat 
o declarație comună în care 
se evidențiază relațiile de 
prietenie și înțelegere reci
procă existente între popoa
rele și guvernele celor două 
țări. Documentul subliniază 
concordanța punctelor de ve
dere a celor două state într-o 
serie de probleme interna
ționale importante, în special, 
remareîndu-se necesitatea res
pectării principiilor neinter
venției în treburile interne 
ale altor state și dreptul po
poarelor la autodeterminare. 
Cele două state, se arată în 
declarație, sînt hotărâte să 
continue lupta lor pentru a 
depăși starea de înapoiere 
economică și a ieși de sub 
dominația monopolului străin. 
" ' ' “ și-au

cu 
î in

ii eo- 
tu-

BERLINUL OCCIDENTAL 4 (Agerpres). — Intre 27 
august și 5 septembrie, în Berlinul occidental a fost des
chisă „Expoziția Internațională de Radio 1971“.

In cadrul acestei expoziții specializate pentru aparate 
de radio și televizoare, întreprinderea de Stat pentru Co
merț Exterior „Electronum" a expus produse ale uzinei 
„Electronica** din București, intre care: cinci tipuri de 
televizoare, opt tipuri de aparate radio, precum și ampli
ficatoare și pik-up-uristereo. Expoziția s-a bucurat de apre
ciere din partea oamenilor de afaceri.

Vizita delegației
SANTIAGO DE CHILE 4. — 

Corespondentul Agerpres. Eugen 
Pop, transmite: Delegația U- 
niunii Tineretului Comunist 
din România la întîlnirea tine
retului latino și nord american 
de solidaritate cu lupta popoa
relor din Vietnam. Laos ș' 
Combodgia, condusă de tova
rășul Marțian Dan. prim-secre-

tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tinere
tului, a fost primită de Carlos 
Altamirano, secretarul general 
a! Partidului' Socialist din Chi
le.

A fost de față Vasile Du
mitrescu, ambasadorul Româ
niei la Santiago de Chile. Con
vorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, .

„CONCORDE-OOl"
CAYANNE 4 (Agerpres). — 

„Concorde-001". primul proto
tip al avionului supersonic fran_ 
co-britanic, a aterizat sîmbătă. 
la ora 11,35 G.M.T.. pe aero
portul din Cayanne, in Guya
na franceză, în sud-estul Ame- 
ricii de Sud conform planului 
de zbor. Călătoria spre Cayan
ne constituie primul zbor trans
atlantic al „Concorde“-ului. To
todată. acesta este și cel mai 
lung dintre zborurile efectua
te pînă în prezent: cursele in
tercontinentale Toulouse-Dakar 
și Dakar-Paris, din 25 și 26 
mai a.c.

După ce a decolat de pe ae
roportul din Touiouse-Blagnac 
la ora 4,45 G.M.T., avionul a

făcut o-escală tehnică în Insu
lele Capului Verde. La 9,20 
G.M.T.. „Concorde* pornește din 
nou la drum. Traseul de apro
ximativ 8 000 km a fost par
curs în 2 ore și. 20 de minute 
cu o viteză de 2 ori mai mare 
decît a sunetului,

Itinerariul sud-american al 
SST-ului franco-britanic cuprin
de cîteva zboruri de prezentare 
pe continent. La 6 septembrie 
..Concorde11 va zbura spre Rio 
de Janeiro, la 11 septemprie 
în Argentina, la 14 septembrie 
din nou în Brazilia, unde va 
răniîne pînă la 18 septembrie, 
cînd va traversa încă o dată 
Atlanticul, pentru a face cursa 
retur, spre Toulouse.

Criminalul Ion Rîmaru 
a fost condamnat la moarte

La Tribunalul Municipiului 
București s-a desfășurat proce
sul odiosului asasin Rîmaru Ion, 
ale cărui crime comise în Ca
pitală asupra unor femei au- 
indignat întreaga opinie publi
că din țara noastră.

Criminalul și-a recunoscut în 
instanță toate faptele — 3 o- 
moruri deosebit de grave, un o- 
mor calificat, 6 tentative de o-

mor deosebit de grave, 5 violuri, 
o tentativă de viol, o tîlhărie 
in dauna avutului obștesc, două 
tllhării în dauna avutului perso
nal. un furt calificat în dauna 
avutului obștesc, 3 furturi cali
ficate in dauna avutului perso
nal.

Bestialul asasin a fost con
damnat la pedeapsa capitajâ.

(Agerpres)

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). 
— Miniștrii de finanțe și ex- 
perți ai țărilor membre ale 
Comisiei Speciale Latino-Ame- 
ricane de Coordonare (CECLA) 
s-au reunit vineri, la cererea 
guvernului argentinian, pentru 
a examina în cadrul unei con
ferințe extraordinare consecin
țele măsurilor economico-finan- 
ciare anunțate luna trecută de 
S.U.A., s-a anunțat la Buenos 
Aires. Conferința, ale cărei lu
crări urmează să dureze două 
zile, va încerca, potrivit unui 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Brazilian de Externe, să 
„stabilească o atitudine fermă 
a țărilor membre pentru a de
termina Washingtonul să re-

Semnarea 
acordului privind obținerea independenței Qatarului

GENEVA 4 (Agerpres). — 
Vineri după-amiază a fost 
semnat la Geneva acordul 
privind obținerea independen
ței Qatarului, act care pune 
oficial capăt prezenței de pes
te 50 de ani a Angliei in 
emirat. Documentul abrogă 
toate acordurile anterioare 
încheiate intre emirat și pu
terea protectoare și, în spe
cial, tratatul prin care Ma
rea Britanie își asuma coor
donarea politicii externe și 
de apărare a Qatarului.

După ceremonia semnării, 
emirul Qatarului, Ahmed Ben 
Aii al Thani, a trimis un 
mesaj la Cairo prin care so
licită adeziunea țării sale la 
Liga Arabă. Totodată, el a 
anunțat că Hassan Kamel, 
consilier special al guvernu
lui. va pleca la New York 
pentru a cerc secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, 
admiterea oficială a Qataru
lui în Organizația Națiunilor 
Unite.

nunțe la aplicarea suprataxei dc 
10 la sută asupra exporturilor 
lalino-americane în S.U.A.". Se 
reamintește, în acest sens, 
faptul că Statele Unite sînt par
tenerul comercial cel mai im
portant al țărilor de la sud de 
Rio Grande.

Pe agendă figurează, de ase
menea. examinarea repercusiu
nilor hotărârii S.U.A. de a sus
penda convertibilitatea dolaru
lui în aur asupra sistemului 
mdnetar interoccidental și asu
pra economiei țărilor latino-a- 
mericane.

Cei doi 
reafirmat 
popoarele 
potriva colonialismului, 
colonialismului și a 
turor formelor de discri
minare rasială. Ei au con
damnat presiunile politice și 
economice asupra țărilor care 
au trecut la înfăptuirea unor 
programe de reforme social- 
economice, pe calea indepen
denței naționale. în folosul 
propriilor popoare.

președinți 
solidaritatea 
care luptă

ților tehnologice pe plan in
ternațional. Asigurarea unor 
cadre de specialiști cu o te
meinică pregătire profesiona
lă și alocarea unor importan
te fonduri bănești pentru in
vestiții, inclusiv achizițio
narea de ii slalații, aparatură 
și licențe moderne,’cu o pro
ductivitate sporită și cu pa
rametri la nivel mondial. 
Vorbind -despre aceste 
mente, ministrul polone; 
chimiei, Edward Zawada, 
arăta, în cadrul unei inlîi- 
niri ctf corespondenții străini 
din Varșovia, că subsolul Po
loniei este bogat în gaz me
tan, sulf și alte materii pri
me necesare, printre altele, 
ramurii chimice, lipsind în 
schimb petrolul, fosfor ițele, 
sărurile potasice.

Chimia deține o pondere 
de cea. 12 la sută in produc
ția industrială globală polo
neză. plasîndu-se printre pri
mele 3-4 ramuri industriale. 
Ministerul Industriei Chimice 
grupează un număr de 12 u- 
niuni pe ramură, distribuite 
în sectoarele producției de 
azot, fibre sintetice, chimiei 
anorganice, prelucrării și ra
finării petrolului, producției 
de cauciuc, medicamente, 
sulf și sare, cosmetică etc. 
Fiind vorba de o ramură cu 
o deosebită importanță pen
tru economia națională. în 
prezent se află în plină rea
lizare un vast plan de dirija
re a întregului efort de in
vestiție din acest sector că
tre un număr dc 10 mari o- 
biective aflate în diferite 
faze de construcție. Este vor
ba. de pildă, de Combinatul 
petrochimic de la Plock — 
cea mai mare investiție a Po
loniei în prezent unde anual 
se investesc cea. 2 miliarde 
de zloți — de uzinele de fi
bre sintetice din Torur și 
Gorzow. de Combinate’e de 
îngrășăminte artificii-! de 
la Police. Wloclawek. Po- 
lawy. Pentru acest an sînt 
prevăzute spre ji fi investite 
în chimie 15 miliarde de 
zloți.

nuate diferitele forme de le
gături, acorduri între uniu
nile pe ritmuri de producție, 
întreprinderi sau uzine și 
institutele de învățămînt su
perior. De exemplu. în do
meniul industriei farmaceu
tice, o astfel de colaborare 
există de peste 10 ani. Pe 
de o parte, unitățile indus
triale contribuie la înzestra
rea institutelor de învăță
mînt superior cu instalații și 
aparatură de calitate supe
rioară, avînd asigurate dm 
partea personalului științific 
din institute realizarea unor 
teme concrete de cercetare 
științifică. Conducerea Minis
terului Industriei Chimice 
consideră astfel de forme ca 
fiind deosebit de bune și efi
ciente.

Polonia întreține în secto
rul chimiei relații deosebit de 
bune cu celelalte țâri socia
liste. avînd legături de lu
cru deosebit de frecvente. 
Ministrul Zawada a arătat 
că conducerea ministerului 
apreciază deosebit de pozi
tiv colaborarea cu tovarășii 
români din acest sector, ți- 
nînd totodată să sublinieze 
că partea poloneză ..dă o 
înaltă apreciere condițiilor 
create în România studenți
lor și special iriilor polonezi 
din sectorul industriei petro
chimice Și a) rafinării pe
trolului. precum și pregătirii 
temeinice a respectivilor 
studenți și specialiști. La în
toarcerea din România. a 
spus ministrul Zawada. aces
tor tineri li se încredințează 
posturi de răspundere în con
ducerea obiectivelor indus
triale birourilor de proiec
tări sau in producție. Sînteni 
foarte mulțumiți de cunoștir 
lele pe care le-au dobîndit 
în România și exprim și pe 
această cale mulțumiri Minis
terului Industriei Chimice 
din această tară pentru aju
torul acordat.

Corespondent ”1 Agerpres 
la Varșovia 

Iosif DUMITRAȘCU

Stockholm

Seară de filme românești
STOCKHOLM 4 (Agerpres). 

In sala A.B.F. din Stockholm 
a fost organizată, sub auspi
ciile asociației de prietenie 
Sued'a-România. o seară de 
filme românești de scurt me
traj. Au fost prezentate, cuz a- 
ceastă ocazie, filmele „Rapso
dia Română", „Brâncuși", „Is-

tria-Haracleea-Lcbcdele". Au luat 
parte oameni politici suedezi, 
membri a' Asociației de prie
tenie Suedia-România, membri 
ai coloniei române din Stock
holm, ziariști.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României în Sue- 
d'a, Eduard Mezincescu.

Purtătorul de cuvînt . al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a. 
anunțai, că președintele Nixon 
va pronunța luni un discurs 
radiotelevizat, în care se va 
ocupa de măsurile economico- 
financiare anunțate luna tre
cută.

Un comunicat al Ministe
rului de Interne al Franței a- 
nunță că, în perioada 28 au
gust — 1 septembrie și-au pier
dut viața, în urma accidente
lor de circulație, 223 de persoa
ne, iar alte 5 776 au fost rănite.

U.n puternic incendiu a 
distrus o parte a stațiuni; de 
cercetări radioastronomice din 
Nancy. Pagubele provocate de 
incendiu se ridică la două mi
lioane de franci.

Un purtător de cuvînt o- 
ficial a anunțat la Rawalpindi 
suspendarea cenzurii presei pe 
întreg teritoriul Pakistanului 
— relatează agenția Associated 
Press.

Nguyen Van Kha, vice
președinte al Comitetului do

Stat al Planificării al R D. Viel- 
mani, a sosit într-e vizită în 
Suedia^ unde va purta convor
biri cu primul ministru, Olof 
Palme, și cu ministrul afaceri
lor externe. Krister Wickman.

<>• La Helsinki a fost semnat 
programul de colaborare în 
domeniul științei, învățâmîntu- 
lui și culturii între R. P. Polo
nă .și Finlanda, pe perioada 
1972-1973. informează agenția 
P.A.P.

4- Mișcarea grevistă din 
provincia argentiniană Cordoba 
continuă să ia amploare. Fun- 
ționarii municipali muncitorii 
dc la uzinele electrice, de la 
fabricile de încălțăminte și ca
drele didactice din această 
provincie și-au încetat activi
tatea cerând îmbunătățirea con
dițiilor dc muncă și de viață.

<&• La Strasbourg și-a des
chis porțile cel de-al 39-lea 
tîrg internațional. La ediția 
din acest an sînt prezente nu
meroase firme din Europa și 
America.

S.U.A. : Numai în luna iulie a. c. au fost în grevă peste un milion de oameni ai 
muncii americani. In această lună, mișcarea grevistă din S.U.A. a atins cea mai mure in
tensitate din ultimele 10 luni.

In foto: Un aspect foarte frecvent în S.U.A. : muncitori in grevă.

Întîlnirea
Sadat-Numeiry-Gedafi

CAIRO 4 (Agerpres). — 
Președintele egiptean, Anwar 
Sadat, și șeful statului suda
nez, Gaafar El Numeiry, care 
se află într-o vizită în Egipt, 
au avut sîmbătă o serie de 
convorbiri consacrate exami
nării evoluției situației din 
lumea arabă, crizei din O- 
rlcntul Apropiat și unor pro-

bleme de pe ordinea de zi 
a apropiatei sesiuni a Adu
nării Gencirale a O.N.U. In- 
formind despre aceste con
vorbiri, ziarul „Al Ahram" 
menționează că ele se înscriu 
în continuarea întîlnirii de 
la Tripoli dintre șeful statu
lui libian, Moarner El Ge- 
dafi, generalul Numeiry și

vicepreședintele egiptean Hus
sein El Shafei, cu ocazia fes
tivităților care au marcat 
împlinirea a doi ani de la 
preluarea puterii de către ac
tualul regim din Libia. „Al 
Ahram“ menționează câ la 
această întîlnire a fost dis
cutată problema aderării Su
danului la Federația Repu
blicilor Arabe.
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