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DUPĂ PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI
La calitate... 
încă nu e bine

tinut de șist -depășit peste limita admiși cu Cîte 1—2,7 puncte.
84,3 ml lucrări 
miniere 
în s,plusCu un bilanț îmbucurător au încheiat • luna: mai-și minerii sectoarelor de investiții. Ei au săpat 84.3 m 1 de 
lucrări - miniere pește Cele mai bune realizări obținut minerii de la avînd un plus de Si m trila — un plus de 40 m 1 .realitat integral". Insă,, du- de lucrări' miniere și Lonea cu o depășire de 31,5 m 1. Au „terminat" bine luna și colectivele sectoarelor; de investiții de la Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Bărbăteni și Live- zeni.In schimb, „surpriza" e Ia 
Uricani. Și pe cîb.se. poate 'de... neavenită. Sectorul de la Uricani a înregistrat o ră- mînere în urmă pe luna trecută de 47,5 m 1. Ce s-o > fi 
întîmplat la Uricani ?

„Față de luna aprilie, la 
calitatea producției brute s-a 
îmbunătățit situația — ni S-a 
comunicat din partea birou
lui C.T.C. de la combinat. In 
loc de două puncte depășire, 
Cît avem în aprilie, am ajuns 
In măi la 0,8 pilncte. Deci 
ihergem spre bine".E într-adevăr îmbucurător. Bine ar fi însă ca pașii făcuți spre respectarea indicatorului de calitate să fie mai hotă- rîți: Să se ajungă o dată ca indicele de calitate ’ să fie pă rezultatele analizelor de laborator ale C.T.C., merită laude pe luna mai doar exploatările Petrila și Aninoa- sa. D.oar aceste unități s-au încadrat în normele interne de cenușă, avînd cu cîte 0,8, respectiv, 0,3 puncte mai puțină” cenușă decît' prevăd indicii calitativi. Celelalte exploatări însă — recordmană fiind mina Vulcan cu o depășite de 4,2 puncte — au extras o producție cu un con-

Zestrea 
a mai crescut 
cu 5ooo de tone

»

plan. le-au Dîlja, 1, Pe-

Deși în privința ritmicității, colectivul combinatului a străbătut și în luna mai un drum destul de... sinuos, sfîr- șitul lunii a adus un bilanț îmbucurător: planul de producție a fost depășit cu 5 141 
tone cărbune. La „zestrea" 
depășirilor realizate de mi
nerii Văii Jiului în primele 
4 luni ale anului — de 21 437 
tone — se mai adaugă, așa
dar, âneă 5 141 tone.In luna mai rezultatele cele mai demne de relevat le-au obținut minerii Lupeniului; ei au înscris pe graficul întrecerii o depășire de 4 890 tone cărbune. Cu rezultate bune au încheiat luna și minele Petrila, Lonea și Uricani. In schimb au ploatările și Paroseni toare față trecute cupectiv, 482 tone cărbune.

„tras" înapoi ex- Aninoasa, Vulcan cgre au rămas dade planul lunii cîte 699, 566, res-
CLASAMENTUL HĂRNICIEI

Fii EXPLOATĂRI ’ 1 c'70
E. M. Uricani 104

? F. Mx Lupeni . 103,7
E. - M. Petrila - — 101,2
E. M. Lonea 101,1

PE SECTOARE

Sectorul I Lonea 111
Sectorul I Dîlja 110
Sectorul IX Lupeni 109
Sectorul II Vulcan 107
Sectorul II Lupeni 107
Sectorul V lupeni 106

ț- Sectorul III. Potrila 105
I ' Sectorul III Lonea 105
1 .Sectorul I Vulcan 105

„AVÎND ÎN VEDERE 

RELAȚIILE 
TITULARULUICC

♦ ♦ oIh apropierea gării dit. Petroșani, are T.C.M.M.- ul o rampă, de descăi - care-încărcare a materialelor. .Și are această rampă un șef, pe nume Miifică Constantin, căruia i-a mers Vestea cîtu-i de descurcăreț Și de' întreprinzător, Are sub îndrumarea' sa 50 de-oameni — desCărcă- tori-încărcători de materiale — toți .din comuna Pui sau satele aparținătoare. Șeful rampei se poartă frumos cu oamenii (prin acest „frumos" se înțelege că a- tunci cînd măi lipsește cite unul de la lucru ei știe să închidă ochii), iar - oamenii îi• recunoscători : de sărbătoripe Ia șeful lor pe s&,„însoțiți de cîte o desagă (nu goală...).In urmă cu doi ani, ce s-a gîndit Mirică- C., în calitate de cap de familie și de șef: ce ini-e 50 ce mi-e 51. Și a făcut ce a făcut de și-a angajat nevasta (nelegitimă, pe nume Ciemea

sini în.mai și ei zile trec 
aca-

Măriodra) pe post de distribuitor de materiale. Și cum pontajul îl supraveghează soțul, munca de la rampă tot soțul o îndrumă, iar plata o face tot soțul, soția mai mult stă pe acasă. Pe la serviciu dă, eventual, în zilele de salariulȘeful rampei, Mirică. C.„ recunoaște ..că „u-. neori o înlocuiesc pe soție avînd în vedere că avem doi copil. de înwijit". Afirmă că a- cest „uneori" înseamnă 10—12 zile înlocuite pe lună. Subalternii, grijulii și atenți față de soarta șefului lor, susțin în schimb cu toții același lucru :— Doamnă Ciernea vine absolut în fiecare zi la lucru.'Acest fapt l-a susținut și șeful de echipă Lupulescu Vasile, cel care zllnîc îi înscrie în
A

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-a)

MODA"
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ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
ÎNTRE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL 

SANTIAGO CARRILLOJoi s-au încheiat convorbirile între tovarășul Ni- colâe Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general ăl Partidului C.monist din Spania.Âu participat tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretai al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, metfibru supleant al Comitetului Executiv, secretar a! C.C ăl P.C.R., Ghizela Vass,- șef de secție la C.C. al. P.C.RConvorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cai- dă, tovărășească.In legătură cu vizita tovarășului Santiago Carrillo în țara noastră, s-a hotărît să se dea publicității .un comunicat.Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit o masă în cinstea tovarășului Santiago Carrillo.Au participat tovarășii Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Paul Ni- culescu-Miiil, Leonte Răutu,. Manea Mănescu, Mihai Dalea, GhiZeia Vass, Mihai Burcă și Valter Roman, mertlbri ai C.C. al P.C.R.
DEFICIENȚE
COMERCIALE PEȚRILENE

Dicționarul limbii române moderne definește—moda astfel : „ansamblu de gusturi, deprinderi, preferințe care predomină la un rhoment dat într-o societate, cu privire la ținută, îmbrăcăminte, comportare, idei". Accepțiunea largă a. cuvîntului vizează — după cum se vede — mai mulți factori. : Se știe însă că ,ia fi modern" și „a ține pasul, cu moda" sînt două noțiuni- diferite, distincte. întrepătrunderea lor (pentru că-există totuși a- ceastă întrepătrundere) se produce numai cînd este? vorba de ținuta exterioară. Despre aceasta vom exprima aici Cî- teva păreri. In limbajul obișnuit, cînd cuvîntul „modă" numai are pe lingă el un alt determinativ (de exemplu, muzi- modernă, dans la modă,

Preocuparea pentru organizarea aprovizionării și deservirii popu- - lației duce la înlăturarea multor deficiențe din comerțul' nostru socialist, la creșterea rentabilității unităților comerciale. Unitățile comerciale din Valea Jiului (în marea lor majoritate) răspund exigențelor mereu crescînde ale consumatorilor.La recenta sesiune a Sfatuliii popular Petrila, raportul (destul de critic, mai puțin autocritic) prezentat în fața deputaților de tov. Fran- cisc Mistrik, vicepreședintele sfatului popular, a evidențiat preocuparea multor lucrători conștiincioși din comerț pentru satisfacerea cerințelor populației și deservirea civilizată a cumpărătorilor, ariali- zînd totodată deficiențele întîlnite în unitățile comerciale petrilenc.In centrul preocupărilor responsabililor unor unități și a personalului din subordine s-a

■ * wsituat nu numai reali
zarea’ planului de desfacere a mărfurilor, ci și deservirea corespunzătoare a cumpărătorilor. Oferind cumpărătorilor produsele solicitate, de bună calitate și în can1 ități suficiente, unitățile conduse de Hîndorean Letiția, Alexe' NiColae, Smaranda Marin, Barthă Francise, Achim Sofia, Vișan Mi-- nerva si altele sînt â- preciăte dă populația orașului. Insă, din cele 
52 unități comerciale din Petriia o bună parte nu și-au realizat în repetate rînduri planul -de desfacere. In unele Unități alimentare, nă- realizarea .In întregime a planului de desfacere se dâtorește — după cUm se: spunea în raport — aprovizionării neritmice eu mărfuri, deselor inventare efectuate de fosta I.C.R.A. Petroșani și lipsei unor sortimente mult solicitate de cumpărători. In altele, deficiențele -din aprovizionare, deseori

semnalate dar neremediate, se datoreșc comodității, lipsei de spirit pradtic și organizatoric, indiferenței și chiar iresponsabilității unor responsabili. Astfel, 'Popa .Maria,, gestionară la unitatea nr. 140 „Pîîne" Lonea, închide și deschide ■ magazinul cînd vrea, a redus comenzile de pîine Și franzelărie, răspunde fără amabilitate clienților; Kezdl I- rine de la „Alimentara" nr. 36 . Jieț, Lipsește populația localității de o aprovizionare oportună; Bartha Iosif,’ de la unitatea■ ne“ ficiente; xandru, responsabilul unității nr. 24 „Alimentara” bruschează și. se adresează deseori cu injurii' clientelei; Haiducsi Pavel de la unitatea nr. 115' „Carne" • întîrzfe de la serviciu sau vine în stare de ebrietate; Ia magazinul nr. 42 „Ali-

nr. 124 ..Car- face comenzi ■ insu- Geotină Ale- I
I
I

mobilă în stil modem ș. a.) 
este luat frecvent (și.... greșit) în accepția de modă a îmbrăi cămintei. Alteori însă nu-nu- ‘ mai croiala unei rochii, a u- nui costum este considerată la modă. Așa cum cîndva poetul . George Topîrceanu atribuia u- nei provinciale un „nas și demodat" si acum sînt- siderate ,,en vogue" , (în cu moda) sau demodate mite pieptănături, gesturi Raptul că o parte a tineretului (cel Cochet, deșuet. Ușuratic) imită anumite „modele" fără sinjțul măsurii, fără a selecta din multiplele detalii, care „se poartă" pe Cele care îi „prinde" dt(¥e, cum e y firetff, la. snobism. Extragem din Știăna’- mitul dicționar și definiție snobului : „persoană care admiră 
fsifă. discernîiflînt, în chip. e- 
xagerat tot ce eChiȘr dacă ținem cont de.ișp- țul că omul civilizat trebuie să fie mereu preocupat' și de felul în care se arată semenilor. săi pe stradă, la locul de muncă sau într-o sală de Spectacole (elegant dar nu extravagant), admițînd și avertismentul vechii zicăton latitiești ,,de guștibus non dispntandum" (dacă dincolo de preferințe personale se află, totuși, frumosul estetic), exagerările, de orice gen ar fi ele, contravin modei. Si credem că n-ar fi un non sens dacă am afirma că aceste exagerări reprobabile ca: goana după-originalitate prin „ieșirea din comun" și ignorarea legilor • frumosului, ascunderea prospețimii, a tinereții sub croieli, podoabe, farduri și vopsele „la modă" și luxul ostentativ’ sînt, sau mai precis devin pe zi ce trece, „demodate". Demodate ne apar, astfel nu acele persoane îmbrăcate modest, dar cu' mult gust, care atrag privirile prin firesc, ci tocmai cele care afișează cu ostentație neoriginale, copiate, care Incintă ci supără ochiul.O altă categorie de oameni, ditt dorința de a fi oricînd „moderni" caută cu orice prilej să epateze nu numai prin îmbrăcăminte modernă Ci și prin manifestări sau compOr-

lung con- ton anu- etc.

la modă"

V. I.

înfățișărinu
(Continuare în pag. a 3-a)

ț
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(Continuare în pag. a 3-a)

In atelierul de forjă 
al minei Lonea se lu
crează intens. Pitulară 
Dumitru și Horvath Ioan 
sînt îorjari de nădejde 
ai minei. Piesele încre
dințate lor slnt realizate 
Ia timp; și de'buni cali-

1



2 STEAGUL ROȘU

ȘCOALĂ
St apropie concursul de admitere.Concursul de admitere în 
liceele de cultură generală și speciale este primul pas de 
trecere a absolvenților școli
lor generale spre o nouă treaptă a instruirii lor multilaterale. In liceele teoretice și 
de specialitate concursurile de admitere se vor desfășura între 17—27 iunie a. c. (sesiunea de vară) și 1—7 septembrie (sesiunea de toamnă). Numărul mare al absolvenților din acest an ai școlilor generale este un indiciu că examenele de admitere vor constitui o adevărată întrecere din care vor ieși învingători cei mai bine pregătiți. Caracterul de selectare al examenului ridică în fața absolven- țjlpr problema pregătirii cît mai temeinice.Valprificînd concluziile din anii precedenți, colectivele didactice ale școlilor generale din Valea Jiului au organizat (unele chiar din primul

EDUCAȚIE
DE CE

Era pe la începutul trimestrului HI. M. Radu a întîrziat trei ore la rînd de la școală. Fiind întrebat a spus : „mămica a plecat la piață și m-a încuiat în casă". După o Săptămînă, Radu a întîrziat din nou. Diriginta clasei a informat conducerea școlii că acest elev vine cu tot felul de motivări, Care mai de care maî fantastice, pentru a se eschiva de îndeplinirea unor obligații școlare. Cazul a atras atenția colectivului didactic. In urma unei discuții cu elevul și părinții acestuia ș-a constatat că Radu a mințit. Nu s-a în- tîmplat niciodată ca „mămica" să plece la piață înainte de a-1 scula și a-1 pregăti pentru școală. Discuția avută cu mama băiatului a mai relevat și faptul că Radu s-a deprins încă de mic să... mintă. Totul a început de la un fapt banal....Radu avea 6 ani pe atunci. Intr-o zi, cînd șe afla acasă singur, ș-a șparț, din cauza curentului, un geam la ușa sufrageriei. Cînd au Venit părinții acasă, copilul le-a ppvestit sincer ce s-a întîmplat. B. COSTEA

In ultimele săptămîni de școală blbliot»C« este tot nai da» VlalUtl de elevi. Tată Ut» 
aspect de la biblioteca Grupului școlar nînier diu Petroșani.

SlNItîl PPE6ATITI?trimestru al anului în curs) meditații și consultații destinate recapitulării cunoștințelor predate în clasele V-VIII, elucidării problemelor neclare. Desfășurate după un plan judicios alcătuit, meditațiile (la limba română, matematică și istorie) au cuprins lecțiile și capitolele cerute de programele concursului de admitere.Atît în școlile generale nr. 1 și 2 Petroșani și Lupeni, în Școala generală nr. 1 Pe- trila, în Școala generală Ani- noasa cît și în celelalte, s-a acordat o grijă deosebită consolidării cunoștințelor însușite de elevi prin exerciții aplicative la limba română și matematică.De concursul de admitere

MINTE
Dar n-a fost crezut. Părinții, l-au pedepsit fiind convinși că el a comis stricăciunea.La scurt timp după această în- tîmplare, Radu a foșt trimis să cumpere țigări și ziare pentru ta? tăi său. Dar, ghinion ! Chioșcul, unde urma să găsească ceea ce
PĂRINȚI

Șl
® o P 11

căuta, era închis pentru inventar. Copilul n-a putut cumpăra nimic. Nici de această dată n-a fost crezut. Părinții l-au pedepsit din nou pe motiv că... din comoditate nu s-a dus pină la chioșcul unde a fost trimis. Intre timp, Radu a fnai fost și cu alte ocazii pedepsit, deși uneori n-a fost vinovat. Unde au condus aceste pedepse ? Ince- 

ne despart doar două săptă- mîni. Tocmai de aceea atenția cadrelor didactice este îndreptată, mai ales, spre sintetizarea materialului studiat, spre stimularea efortului absolvenților pentru a se pregăti temeinic. In această etapă fiecare elev trebuie să desfășoare p muncă stăruitoare, sistematică, în vederea stăpî- nirii întregului material cerut de programele examenului. Fiecărui absolvent al școlii generale trebuie să-i fie clar că numai o pregătire temeinică, bazată pe studiu individual, îi va asigura trecerea cu succes a acestei încercări. Concursul de admitere în fața căruia șe află constituie primul pas spre noua etapă a inștrujrii.

RADU?
tul cu încetul, în mintea copilului s-a format convingerea, că pentru a scăpa uneori de pedeapsă e mai indicat să invoci alte motive de- cît cele reale. Și a început să mintă. De aici concluzia că tendința de a ascunde adevărul apare la copii sub influența nemijlocită a mediului, datorită lipsei de tact pedagogic a părinților sau a altor persoane eu cefe copilul vine în contact. De aceea, este absolut necesar să obișnuim copiii, încă de la cea mgi fragedă vîrstă, să respecte cu striețețe adevărul, să aibă curajul să recunoască cînd a comis vreo greșeală. Ca să ajungem aici însă nu suspiciunea relatării, ci controlul riguros al faptelor ne va permite să luăm cele mai potrivite masuri. Bineînțeles, că un rol primordial în cultivarea senti- meniului de respect față de a- devăr îl are e- xemplul personal al părinților.

CALITATEA
DE ELEFiecare zi care trece ne apropie de cea de-a doua sesiune de examene a elevilor de la secțiile fără frecvență. In timpul scurt care a mai rămas pînă Ia 16 iunie, cînd încep examenele, elevii acestor secții vor trebui să-și concentreze eforturile spre a se pregăti temeinic la fiecare obiect. Și cînd facem această recomandare avem în vedere rezultatele, în general nesatisfăcătoare, obținute în prima sesiune. O scurtă privire asupra a- cestor rezultate este concludentă. Din cei peste 2 000 de elevi care s-au prezentat la examene, numai 

446 au obținut note de trecere la toate obiectele. 478 elevi din clasele V-VIII și 83 din clasele IX-XI au rămas corigenți la unul sau două obiecte, iar 995 de elevi din cei care s-au prezentat lâ examene, n-au obținut nici o notă de trecere.Fiecărui om al muncii din patria noastră 1 s-a oferit posibilitatea șă-și completeze studiile. Se pare însă că pentru unii nu sînt suficient de clare obligațiile ce .le implică calitatea de elev. Cum poate fi calificată comportarea unor elevi cum sînt Iordache Gheorghe, salariat al E. M. Lonea și Moldovan Elisabeta. lucrătoare la cantina l.M.P. care la examenele clasei a Vil-a n-au luat notă de trecere la nici unul din cele 8 obiecte 7 In aceeași situație dificilă se află și Sava Petru, salariat al autobazei T. A. Petroșani, Stănilă Adrian, lăcătuș Ja preparația Petrila ș.a. Nejustificat de slab s-au prezentat la examene Nagy Gavrilă și Dron Dorina din clasa a XI-a, Popeangă Zori ca din clasa a X-a care, deși nu sînț în cîțnpul muncii „n-au găsit timp*' să se pregătească pentru examene.In prima sesiune de examene a secțiilor fără frecvență ale școlilor generale și liceelor din localitățile Văii Jiului au fost declarați promovați numai 29,30 la sută dintre elevii claselor V-VIII și numai 17,40 la șută dintre cei ai liceelor.Condițiile create pentru completarea studiilor șe cer răsplătite prin fapte. După cum reiese din situația de mai sus mulți, foarte multi elevi, s-au prezentat nepregătiți la prima sesiune de examene. Unii n-au reușit să scrie decît titlul temei date. Ținînd seama de această
Serbare la sfîrșit 
de an școlarZecj de elevi ai claselor I—IV au participat ieri, 1 iunie, la; serbarea de sfîrșit de an școlar ce a avut loc la Liceul Petrila. Respec- tînd q veche tradiție, în cedrul serbării s-au anunțat și rezultatele la învățătură obținute de (mi 

JURNAL
PIONIERESCIn munca <u pionierii— este un lucru știut— nu se pune accent pe numărul acțiunilor ce se organizează, ci pe calitatea lor, pe participarea activă a elevilor la pregătirea acestora. Mulți comandanți ai u- nităților de pionieri din școlile generale ale Văii Jiului au în atenție și stimulează spiritul de inițiativă al pionierilor.Inspirate din propunerile făcute în adunările detașamentelor, acțiunile pionierești de la Școala generală nr. 1 Petrila, bine pregătite, atrag prin noutatea și ineditul pe care-1 aduc de fiecare dată. In cursul trimestrului III, pionierii acestei unități

au . organizat multe acțiuni reușite care s-au bucurat de aprecierea elevilor. Spicuim cîteva din ele :• Excursia pionierilor din clasele V—VII în împrejurimile orașului Petrila, eu scopul, bine definit, de a strîn- ge plante pentru ierbarul școlii, a fost pe cît de reconfortantă pe atît de instructivă. Cu acest prilej elevii au avut posibilitatea să-și controleze cunoștințele acumulate la lecțiile de știin
țele naturii.

0 Concursul de recitări dintre detașamen
tele claselor V—Vil, secția maghiară, ocazio

situație, este necesar ca pentru cea de-a doua sesiune, elevii școlilor generale și liceelor, secțiile fără frecvență, să se pregătească cu mai mult simț de răspundere, să depună mai multă stăruință pentru a-și însuși materia prevăzută în programa analitică. Deci, studiu individual, cît mai mult studiu individual !
Meditațiile, un sprijin prețiosIn toate școlile din Valea Jiulpi, care au secții fără frecvență, s-au organizat ore de meditații Și consultații. Programul acestor ore este afișat la loc vizibil, în holurile școlilor, așa că cei interesați îl pot cu ușurință consulta. Este regretabil însă că, deși au Ioc săptămânal, orele de meditații sînt frecventate de un număr mic de elevi. Mulți dintre cei care s-au înscris Ia secțiile fără frecvență nesocotesc ajutorul ce li se acordă prin consultații și meditații. Iată cîțeva exemple. Din cei peste 170 de elevi ai clasei a IX-a a Liceului din Petroșani, secția fără frecvență, numai 20 participă la meditațiile de fizică. Din clasa a X-a (cu 12 ani) nici un elev dintre cei care n-au obținut note de promovare a clasei în prima sesiune nu vine la meditații. Nu sînt rare cazurile cînd profesorii sînt obligați să țină meditațf^cu un număr restrâns de elevi pentru că ceilalți, „nu-și găsesc timp’* să participe la meditații- N-au nevoie de ele I? Noi sîntem convinși că au. Această convingere ne-am formaț-o consulțînd notele obținute de marea majoritate a elevilor cursurilor fără frecvență. Lipsa de pregătire a multora dintre ei este un indiciu al utilității meditațiilor. Și totuși, este inexplicabilă ne- participarea elevilor la ele.Posibilitățile oferite de stat oamenilor muncii care vor să-și completeze studiile implift, înainte de orice, studiul, un studiu temeinic, o pregătire conștiincioasă a fiecărui examen. Ținînd seama de a- ceastă obligație care Ie revine, elevii de la secțiile fără frecvență trebuie să se pregătească pentru sesiunea din vară sistematic, cu mult simț de răspundere c" perseverență.

M. CHIOREANU

mai mici elevi ai școlii. Astfel, din expunerea făcută de către tov. prof. Liviu Groza, directorul școlii, a rezultat că 99,52 la sută din totalul elevilor claselor I—IV au promovat anul școlar 1966/1967.
nat de comemorarea poetului Arany Ianoș, dotat eu premii frumoase, a scos în evidență talentul declamatoriu al elevilor Baneș Rozalia, Albert Elisabeta și Uruș Bertha.• Membrii „cercului micilor mineri*’ au executat, de la începutul actualului an școlar, multe lucrări miniaturale ca : abataje, lămpi, vagonete de cărbuni, ciocane de lipit, lucrări ce au fost expediate la expoziția regională a mîinilor îndemînatice• Echipele de baschet, handbal și volei ale școlii, compuse din pionieri <— sportivi, crescuți și formați de prof. Dan Cocor, se afirmă din ce în ce mai mult. „Faima” lor a depășii deja „granițele” Văi; Jiului. Deci, munca 4 pasiunea «= cu activitate atractivă, interesantă, educativă.

*t
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URME ALE INDOLENTEI Șl LIPSEI DE RESPECT TELEVIZIUNENu e just să fii pus în situația 1 de a roși în locul altuia. Ceea ce ne-au arătat însă locatarii blocului 25 din cartierul 8 Martie din Petrila în blocul lor ne-a făcut să roșim de rușinea constructorilor petrileni a căror hărnicie am elo- giât-o de atîtea ori.Blocul 25, după numerotarea din proiectul de ansamblu E 11, a fost 1 predat la sfîrșitul anului trecut. Scriptic, căci de fapt el a fost dat în folosință în luna ianuarie a a- cestui an. A fost predat cu proces verbal de recepție în regulă, cu-
A FI „LA MODĂ"

(Urmare din pag. 1)țări care aparțin altei vîrste, altor semeni. Este aprobativă tendința tineretului de a fi puternic ancorat în actual (dar nu numai în ce privește moda 
vestimentară) Insă au trebuie 
privită cu ochi îngăduitori acceptarea necondiționată de către aceștia a tot ce e „nou". Din noianul de aspecte aduse 
anual de modă trebuie să re

S-au luat măsuri, 
dar mai sînt fisuriIn primul rînd, ținem să anunțăm pe această cale o veste bună. Sesizarea critică din ziar, cu referire la chioșcul de difuzare a presei ce sta în curtea Oficiului P.T.T.R. Lupeni, a avut ecou. Frumosul chioșc a fost pus în noul și modemul cartier de blocuri din Braia. Deci locuitorii de aici pot cumpăra presa din a- propiere. E un lucru util și plăcut.Tovarășului N. Carlaonț i s-a în- tlmplat însă, în ziua de 27 mai a.c., (asta pentru precizare) la chioșcul cu pricina un lucru tare neplăcut. S-a dus omul în ziua respectivă la orele 9 la chioșcul mai sus amintit să cumpere revista ,.Fotbal".— N-a venit încă mașina cu presa. Poftiți în jurul orei 10,Așa 4 făcut tovarășul Carlaonț, și pe’ la ora nouă și patruzeci și cinci de minute a trecut din nou pe la chioșc. A solicitat din nou revista respectivă.— Cu regret, dar ați venit prea
„Avînd în vedere 
relațiile titularului0

(Urmare din pag. licartea de pontaj cîte 10 ore muncite.30 mai a. c, ora 10,30, Sîntem la rampa de descărcare a T.C.M.M. Apare șeful ei, Mirică C. II întreb unde se află soția.— E la gară...— Să mergem să discutăm cu dînsa, îi nro- pun.— Dar, să vedeți, mi se pare că e plecată la depozitul de la Varnița !La ora 11 mă aflam în casa familiei Mirică- Ciernea. Femeia se gă
sea acasă; trebăluia prin apartament. Susți
nea că merge la lucru după-amiază. (Chiar șă nu știe soțul, și șeful ei, ce program de lus- ț. are ?).Din discuția pe care am avut-o cu mai mulți locatari ai blocului 14 din str. Unirii (unde locuiește și familia Mirică) a rezultat că sistemul înlocuirii soției de către soț se aplică de pește un an. Ba unii locatari s-au mirat foarte auzind că Ciernea Mări- oara este angajată, că doar o văd acasă de dimineața pînă seara : se Ocupă de casă, face dantelă și apoi se tine de bîrfe.Iată un episod care vine să caracterizeze pe 

prinzînd toate semnăturile unei comisii autorizate pentru aceasta, cu obligativități din partea constructorului — T.R.C.H. — de a face unele remedieri semnalate de comisie. Și locatarii au intrat în bloc. Intr-un bloc în care clanțele de la uși s-au desfăcut în două piese de cum a pus locatarul mîna pe ele; în care mobila a mucegăit pe părțile apropiate de pereți; în care geamurile de la intrări costînd între 150-250 lei bucata se sparg la cea mai mică izbitură pentru că nu s-au găsit șuruburi suficiente, ne- 
ținem permanent acel fond, constant bun, care asigură o continuitate stilului modern; să selectăm acele detalii care ne „prind". Și aceasta pentru Că nu orice ne „prinde", oricît ni s-ar părea că sîntem de bine și armonios clădiți fizicește. Să fim bine îmbrăcat!, eleganți, la modă chiar (dacă vreți!) dar cu multă precauție, pentru a nu atrage în locul admirației, oprobriul I

tîrziu. Am primit puține și s-au epuizat.— Așa repede ? Doar am venit mai devreme decît mi-ați spus ?Vînzătoarea zice una, cumpărătorul alta și pînă la urmă, să scape de atîtea insistențe, se apleacă sub tejghea și-i face „favorul" de a-1 servi cu o revistă „Fotbal". Pasele acestea de sub tejghea la cumpărător sînt însă greșite. Revistele și ziarele sînt editate spre a fi vîn- dute solicițanților și nu păstrate pentru cunoștințe. S-au luat, e drept, măsuri de îmbunătățire a difuzării presei dar, după cum se vede, mai sînt unele fisuri. E necesar să fie grabnic remediate, iar difuzarea presei să meargă ca pe... roate. Sîntem convinși că se poate.
D. C.după o corespondență a tov.

N. Carlaonț 

PROGRAM DE RADIO
3 iunie

Mirică C.: In toamna trecută, conducerea șantierului T.C.M.M., fiind sesizată că Mărioara Cjernea nu prea calcă pe la serviciu, a vrut să ia măsuri la care șeful rampei a răspuns prompt: „Atunci îmi dau imediat demisia".Acestea sînt faptele omului despre care se scrie într-un referat că este „un element conștiincios și cu mult simț de răspundere" și se propune avansarea șa în funcția de magaziner principal, eu salarizare maximă „avînd în vedere relațiile titularului...". Se pune întrebarea : Șeful serviciului aprovizionării, tov. Armașu N., chiar să nu fi observat nimic din a- ceste matrapazlîcuri a- vînd în vedere contactul permanent pe care-1 are cu oamenii de la rampa de descărcare ?E limpede că o anchetă urgentă se impune. Nu credem nicidecum că tovarășii din conducerea șantierului T.C.M.M. să fie de a- cord cu asemenea flagrante încălcări ale legislației muncii, în condițiile cînd fiecărui salariat i se cere să folosească chibzuit minutele pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor de serviciu.

PROGRAMUL I : 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 6,20 Ra- dio-publicitate; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot înainte (emisiune pentru pionieri); 8,20 MOMENT POETIC,- 8,25 
La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Melodii populare, 9,45 Piese instrumentale; 9,55 Muzică din operete; 10,10 Muzică populară; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 REVISTA REVISTELOR ECONOMICE; 11,15 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică u- șoară; 12,00 Revista șlagărelor; 12,15 Miorița; 12,35 Muzică populară interpretată de Benone Sinulescu; 12,45 Muzică ușoară; 13,00 RADIO

JURNAL; 13,13 Success ale muzicii ușoare,- 13,30 Intîl- 
nire cu melodia populară șl 
interpretul preferat; 14,0C Muzică de estradă; 14,10 REVISTA LITERARA RADIO; 14,50 La braț cu muzica u- șoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 Soliști de muzică populară; 15,15 De la mici formații la mari orchestre de estradă; 15,50 Vine mîndro-n, joc; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Piese instrumentale,- 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,00 Piese corale de Preto- rian Vlaiculescu; 17,30 Melodii de Sergiu Malagambă; 17,45 Cîntece haiducești și jocuri populare,- 18,00 BULE

cum o garnitură de cauciuc ca să fie prinse ca lumea în rama metalică; în care, printre două canaturi ai loc să bagi mîna; în care lipsesc grătarele de șters picioarele la unele uși; în care subsolul tehnic e veșnic plin de apă, iar conductele și coloanele transmit în tot blocul niște zgomote ce irită nervii; în care... Ce să mai lungim lista. Ceea ce s-a predat și preluat cu aproape 5 luni în urmă drept blocul E 11 (acum 25) e un monument al superficialității. Asaltul (nedorit de nimeni dar totuși o realitate) de la sfîrșitul anului a ocazionat o scădere a gradului de exigentă a constructorilor și beneficiarilor. Dar, de atunci au trecut 5 luni. Și, ceea ce e mai grav, constructorul pretinde că unele lipsuri au fost remediate, iar la altele înalță din umeri. Cine dorește poate să vadă cum au fost remediate, între altele, acele lufturi dintre două canate de ușă de către tîmplarii șantierului. Așa cum acoperă o femeie indolentă în fața musafirilor inopinanți dezordinea din casă. Să ne fie iertată comparația aceasta, dar pentru lucru făcut de mîntu- ială nimeni nu trebuie șă aibă pretenția la menajamente.Legile noastre pedepsesc pe cei ce fură din avutul statului. Aici nu s-au furat bunuri materiale. S-a furat încrederea a 56 de familii, majoritatea mineri, în acei care construiesc case, în acei care recepționează ca bune pentru folosință aceste case. Și e păcat ca eforturile pe care le fac constructorii Văii Jiului să fie diminuate, ca efect, de indolența unora.
I. CIOCLE1

«oț* -TOBOGANUL" NEGLIJENȚEIDespre importanța strîngerii și trimiterii fierului vechi spre o- țelării s-a mai scris. S-a scris și despre acțiunile de strîngere a fierului vechi inițiate de organizațiile U-T.C. din Valea Jiului, Despre aspectul din clișeul alăturat nici nu s-a scris și nici nu s-a vorbit nimic. Am găsit de cuviință că e necesar să fie fotografiat și să i se consa

cre cîteva rînduri. Aspectul acesta neplăcut se poate vedea lîngă galeria de coastă din partea vestică a minei Vulcan. Dacă se scot din mină tuburi de aeraj turtite, li se fac vînt pe acest „tobogan" al neglijenței. După cum se poate vedea din fotografie, aceeași soartă o au și vagonetele. Te doare inima să vezi cum stau pradă intemperiilor în

19,00 Pentru tineretul școlar. 
Antologie școlară : Ion 
Creangă.

18,00 Drumuri și popasuri.
Emisiune turistică. Bu-
letinul circulației ru-
tiere.

18,30 Pentru cei mici.
„A.B.C." — De ce ?
Filmul „imblînzitorul".

Deficiente în unitățile 
comerciale petrilene

'Urmare din pag. J)
•mentara", schimbul de după-amia- zâ închide uneori la ora 21 (în loc de 21,30) cum e afișat la intrare, sticlele eu apă minerală sau cu vin se vind neșterse, pline de praf. Și in activitatea unităților tutelate de O.C.L. Produse industriale s-au constatat unele lipsuri. Mărfurile intens solicitate sosesc în cantități insuficiențe, sînt vîn- dute... pe drum și „pe sub rnînă" (de ex. fisurile și lamele superioare de ras).In perioada lunilor de iarnă, u- nitâțile de desfacere ale O.O.V.L.F., bine aprovizionate, și-au depășit planul cu 4,82 la sută. Acum, în localitățile Jieț, Cimpa și Lonea, trufandalele și alte produse proaspete sosesc în cantități insuficiente și... tîrziu.Despre aspectul neospitalier al unor unități ale T.A.P.L. Petroșani, 

loc să fie retopite și transformate în utilaje noi. Să nu ne fie luat în nume de rău faptul dacă facem, către comitetul U.T.C. al minei, propunerea de a iniția o acțiune patriotică de strîngere a fierului vechi de aici.Sîntem convinși că tinerii ar răspunde cu entuziasm.
D. C.Foto : N. MoldOveanu

TIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,20 Muzică ușoară; 18,40 știința, TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 Sport; 19,45 Varietăți muzicale; 20,00 RA- DIOGAZETA DE SEARA;20,30 O melodie^ pe adresa 
dumneavoastră; 20,50 Soliști de muzică populara,- 21,05 
Mari cupluri ale iubirii;21,25 La balul de simbălă seara; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic;2X15 Romanța dumneavoastră preferată; 22,35 Zece minute .cu formația Sile Vișan, 22,45 MOMENT POETIC;22,50 Muzică de dans; 2,55 — 3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

2 Iunie

19.30 Telejurnalul de seară.
10.30 Imagini italiene t A- 

malti.
20,00 Săptămîna.
20.30 Reflector,
20,45 Avanpremieră.
31,00 Finalele campionatului 

european de box. Trans
misie de la Roma.

24,00 Telejurnalul de noapte.

despre lipsa unui sortiment variat de preparate culinare și băuturi (la restaurantul „Cărbunele"), despre dezinteresul pentru curățenia localurilor (bufetul din Jieț), despre deservirea lipsită de promptitudine și amabilitate (la „Transilvania"), cît și despre multe alte „probleme" djn viața cotidiană 3 localurilor de alimentație publică din Petrila s-a discutat mult la sesiunea sfatului popular.După cum se vede, în aprovizionarea și deservirea populației o- rașului Petrila mai sîm. încă destule lipsuri. Pentru lichidarea lor conducerile O.C.L. Alimentara,O. C. L. Produse industriale, O.Q.V.L.F. și T.A.P.L. Petroșani trebuie să manifeste mai multă inițiativă și operativitate, să desfășoare o mai intensă muncă de "ontrol spre a cunoaște modul cum se face aprovizionarea potrivit cerințelor locuitorilor Petrllei. Secția comercială a Sfatului popular orășenesc Petroșani și Inspecția sanitară de stat trebuie să-și intensifice controalele prin unitățile comerciale petrilene și să tragă la răspundere (chiar și material) pe cei care se $bat de la etica muncii în comerțul socialist.
V. TEODORESCU

I _______
Loturi to semnifltatll
IilirlteMembrii subfilialei Societății de științe istorice și filologice din Cîmpeni au identificat, pe baza unor cercetări recente, mai multe case și locuri din Țara Moților de care se leagă evenimente istorice deosebite. Intre acestea se află casa în care s-au scris celebrele „Rapoarte" ale capilor revoluției de la 1848—49 și în care s-a în- tîlnit Nicolae Bălcescu cu Avram Iancu, casa în care s-au dus ultimele tratative între Kossuth și Iancu, cea în care au fost deținuți, după trădarea lor, Horea și Cloșca.(Agerpres)

CINEMATOGRAFE3 iuniePETROȘANI — 7 Noiembrie; Călăreții de poney; Republica: Porumbelul de argilă; LONEA — Minerul: Drum periculos; 7 Noiembrie : Fantomas; LU- PENI — Cultural: Oglinda eu două fețe.
O. O. V. L. F.

angajează urgent

JEF SERVICIli 
flMMIHM- tmfflffflTE, 
m aurimt He 1725 lei 

CMSgil: Studii madl 

și o vechfma do 11 ani 

în funcții economic?Informații la telefon 1554-A



4 STEAGUL ROȘU

Primul ministru al Japoniei 
a primit pe ministrul 

afacerilor externe al României

EVOLUȚIA CRIZEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
TOKIO 1. Trimisul special A- gerpres Florea Țuiu, transmite: Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, care face o vizită oficială în Japonia la invitația guvernului japonez, a fost primit joi dimineața de Eisaku Sșto, primul ministru al Japoniei.La primire au luat parte, din partea română, Ion Datcu, ambasadorul României la Tokio, Gheor- ghe Iason și Aurel Cristescu, directori adjuncți în Ministerul A- faeerilor Externe, iar din partea

Igtwea convorbirilor oficiale romaoo-lanonezeTOKIO 1. Trimisul special A- gerpreș transmite: Joi dimineața, ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, a început la Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei convorbiri oficiale cu Takeo Miki, ministrul de externe al Japoniei.Cu acest prilej, într-o atmosferă cordială s-a făcut un schimb de păreri privind relațiile dintre România și Japonia, precum și a-
Situația din Nigeria 
a devenit criticăLAGOS 1 (Agerpres). — In capitala Nigeriei federale continuă să domnească neliniștea și nesiguranța. Guvernul central, condus de lo- cotenent-colonelul Gowon, a instituit noi măsuri în cadrul blocadei economice îndreptate împotriva provinciei Secesioniste din est. Conform decretelor guvernamentale, transmise de postul de radio Lagos, după ce miercuri au fost sistate toate relațiile economice și financiare cu Nigeria Orientală, joi dimineața au fost întrerupte transporturile ca și comunicațiile telefonice și telex, vizînd izolarea completă a regiunii secesioniste.In același timp, sute de veterani nigerieni, dintre care mulți au luptat în războiul împotriva colonialiștilor britanici sau fuseseră.tre- cuți în rezervă încă din 1939, con-
Provocări împotriva 
R.P.D. CoreeneAgenția Centrală Telegrafică Coreeană anunță că la Panmunjon a avut loc o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu. Reprezentantul părții coreene a protestat împotriva pătrunderii în a- pele teritoriale coreene la 27 mai a unui grup de peste 10 nave militare americane, care au deschis focul asupra regiunilor de coastă, violînd în mod grosolan prevederile acordului de armistițiu. El a avertizat partea americană că poartă întreaga răspundere pentru aceste provocări militare.
GRAV ACCIDENT 
DE CIRCULAȚIEUn grav accident de circulație a avut loc miercuri pe autostrada Stuttgart—Munchen. Un autobuz englez, mergînd cu o viteză de peste 150 km pe oră, a derapat, răsturnîndu-se. Din cei 42 de pasageri, 10 și-au pierdut viața, restul fiind grav răniți. 

Qrevâ generală în AdenToate activitățile din Aden, transporturile publice și școlile au fost suspendate joi datorită grevei generale declarate la apelul Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.). Portul din A- den a fost și el închis, a patra zi consecutiv, din cauza grevei muncitorilor portuari. Rgenția Reuter relatează că, în cursul zilei, în diferise cartiere ale orașului au avut loc ciocniri între populație și , trupele britanice, soldate cu răniți. Potrivit agenției, greva a fost „totală și eficientă", în ciuda apelului autorităților care au cerut locuitorilor să nu participe la ea.

japoneză, Toshio Kimura, membru al Dietei, A. Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București, H. Kitahara, directorul Biroului pentru problemele europene din Ministerul de Externe japonez.In cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre România și Japonia, precum și anumite aspecte ale situației internaționale.
supra unor probleme ale situației internaționale:

★La prînz, ministrul de externe român Corneliu Mănescu, a avut o întrevedere cu Wataro Kanno, ministrul industriei și comerțului internațional, cu care a discutat aspecte ale dezvoltării relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.

tinuă să fie rechemați sub arme, în cadrul mobilizării generale decretată de Gowon care, într-o declarație radiodifuzată, a precizat că situația „este critică iar următoarele zile ar Dutea fi decisive". Totodată, el a subliniat din nOU că retragerea provinciei estice din federație afectează „unitatea politică și economică a tării, pe care o împinge la dezintegrare".Concomitent cu știrile transmise din Lagos, postul de radio Enugu, capitala provinciei secesioniste, a transmis o declarație a locotenent- colonelului Ojukwu, în care acesta precizează că. în caz de nevoie, este hotărît să folosească trupele provinciei împotriva unităților Nigeriei federale, pentru a menține secesiunea provinciei.
Stare de urgentă în Insula AnguillaRobert Bradshaw, primul ministru al Insulelor Leeward din regiunea Mării Caraibilor, a anunțat într-o cuvîntare radiodifuzată că guvernul a decretat starea de urgență în Insula Anguilla, în scopul respectării legii și ordinei, ca urmare a violențelor ce au culminat cu capturarea arsenalului poliției locale. Bradshaw a declarat că unități speciale de poliție au fost

trimise în Insula Anguilla pe bordul unui vas de război pentru a aresta pe cei ce s-au dedat la dezordini. El a menționat că în a- ceastă insulă violențele organizate de,diferitele grupări politice au început în luna februarie și au culminat marți cu capturarea arsenalului poliției. Primul ministru a a- dăugat că s-au înregistrat o serie de a- tacuri asupra cartieru-
Prăbușirea unui avion americanUn avion cu reacție de tip „F-5“. aparținînd forțelor aeriene ale S.U.A., s-a prăbușit joi, în apro-
Navigator polonez solitarNavigatorul polonez Leonid Te- liga, care în decembrie anul trecut a plecat din portul Casablan-

BEIRUȚ. „Libanul se află alături de celelalte țări arabe în a- părarea drepturilor lor suverane", a declarat primul ministru al Libanului, Rashid Karame, la un miting organizat miercuri la Beirut. El a subliniat că „poziția u- nită a statelor arabe constituie expresia cea mai bună a hotărîrii lor ferme de a-și apăra suveranitatea și demnitatea națională".SANAA. 'Yemenul a hotărît să trimită trupe în Republica Arabă Unită pentru a consolida pozițiile acestei țări la granița eu Jzrae- lul și în Golful Akaba, a anunțat miercuri seara postul de radio Sanaa.BAGDAD. Șeful statului major al forțelor armate ale Iordaniei, generalul Amer Khamash. a sosit la Bagdad. El a declarat că este purtătorul unui mesaj adresat de regele Hussein, președintelui Aref, adăugind că misiunea sa este de „a pune la punct planurile privind intrarea trupelor irakiene îr. Iordania".Pe de altă parte, ziarul „Al Ahram" din Cairo a făcut cunoscut că în urma acceptării, de către președintele Aref, a trimiterii de trupe irakiene în Iordania, s-a convenit asupra creării la Amman a u- nui comandament unit al forțelor militare egiptene, iordaniene și irakiene.TEHERAN. La Teheran a fost dat publicității un comunicat în care este expusă politica Iranului față de actuala criză din Orientul Mijlociu. Criza care a intervenit în această regiune a lumii, se a- rată în comunicat, poate fi rezolvată prin mijloace pașnice în conformitate cu principiile Cartei O.N.U.Potrivit agenției United Press International, postul de radio Teheran ă avertizat că Iranul nu Va tolera „intențiile agresive asupra integrității sale teritoriale". Comentatorul postului de radio a dezmințit informațiile potrivit cărora Iranul ar fi vîndut petrol 
lui general al poliției și a locuințelor particulare din Anguilla, un număr de persoane fiind rănite.Insulele Anguilla. St, Kitts și Nevis au devenit teritoriu asociat cu Marea Brita- nie în luna februarie. Populația locală a primit dreptul de autoguvernare internă, Marea Britanie menținînd controlul asupra problemelor externe si de apărare.

pierea localității vest-germane Kaiserslautern. Pilotul și-a pierdut viața.
ca într-o călătorie solitară în jurul lumii la bordul unui yacht, a ajuns . zilele acestea în insula Saint Louis (arhipelagul Antilele Mici din Marea Caraibilor). Ya- chtul său, de construcție poloneză, are o lungime de 9,85 metri și o lățime de 2,76 metri.
„COSM O S-162Agenția TASS anunță că Ia 1 iunie în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pă- mîntului — „Cosmos-162“. Lansa- 

Izraelului. Sursele iraniene au reamintit că petrolul iranian este comercializat de către un consorțiu internațional.MONROVIA. Președintele Liberiei, William Tubman, a ordonat miercuri Comisiei maritime libe- riene să interzică tuturor vapoarelor ce navighează sub pavilion liberian intrarea în Golful Akaba. Președintele a declarat că, avînd în vedere blocada instituită ' în acest golf și faptul că problema se află în fața Consiliului de Securitate al O.N.U,, „navele sub pavi-
Dezbaterile din Consiliul (te SecuritateNEW YORK 1 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a reluat miercuri examinarea crizei din O- riențul Apropiat. In cursul ședinței, delegația R.A.U. a prezentat un proiect de rezoluție care recomand? reînființarea, în termen de două săptămîni, a comisiei mixte de armistițiu egipteano-izraeliană. Proiectul recomandă secretarului general al O.N.U., U Thant, să ia contact cu părțile în acordul de armistițiu egipt.eano-izraelian pentru traducerea în viață a acestei propuneri. Delegația S.U.A.1 a prezentat un alt proiect de rezoluție, care cheamă toate părțile în conflict să se conformeze apelului secretarului general al O.N.U.,. U Thant, de a nu recurge la forță.Rezoluția cere Consiliului „să încurajeze continuarea imediată a diplomației internaționale în interesul pacificării situației și a căutării de soluții rezonabile, pașnice și juste".
Lucrările sesiunii Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizarelei (M.P.L.A.), care a prezentat "comitetului o petiție, în care arată, printre altele , că M.P.L.A. dste singurul exponent al năzuitelor poporului angolez și singura irga- nizație cu caracter național care luptă împotriva colonialiștilor; por-

KINSHASA 1 (Agerpres). — La Kinshasa continuă lucrările sesiunii Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare. In ședința de miercuri a luat cuvîntul Domingo da Silva, vicepreședinte al Mișcării populare pentru eliberarea Ango-
Cancerul și fumatulDr. Oscar Auerbach, de la spitalul din New Orange (New Jersey — S.U.A.), a declarat recent ' la un congres medical Ia New j Jersey că leziunile canceroase pro- ) vocate plămînilor sînt reversibile j dacă pacientul încetează să mai | fumeze. IAfirmațiile lui Auerbach se bazează pe un număr de 10 860 secțiuni pulmonare la 216 oameni decedați din alte cauze decît cancerul pulmonar. 72 din aceștia nu fumaseră niciodată, 72 erau fumători cînd au decedat și alți 72 încetaseră de a mai fuma cu cei puțin cinci ani înainte de moartea lor. La 43 foști fumători el a constatat o anomalie celulară, un „nucleu atipic", care părea să fie în curs de distrugere prin dezintegrare. Potrivit lui Auerbach a- cest fenomen se datora faptului că încetarea fumatului a permis organismului să-și organizeze a- părarea și să distrugă celulele pre- canceroase. Țesuturile a 97,8 la sută din fumători au relevat a- nomalii celulare interpretate ca „precanceroase", în comparație cu 66,6 la sută la foști fumători și numai 25,7 la sută la, nefumători.

«

rea a fost efectuată pentru continuarea explorării spațiului cosmic, conform programului anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962. 

lion liberian nu trebuie să intre în golf pînă Ia rezolvarea problemei'*.WASHINGTON. Miercuri, la Casa Albă a avut loc o reuniune, a cabinetului american, la care a fost discutată situația din Orientul A- propiat și Mijlociu. Această reuniune a fost urmată imediat de o consfătuire a președintelui Johnson cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, ministrul apărării, Ro- beA McNamara, precum și cu consilierul special al președintelui Johnson pentru problemele apărării, Rostow.
Poziția țărilor arabe a. fost susținută în cursul ședinței de dele- U gații Irakului și Iordaniei, în timp ce . reprezentantul Izraelului a rear firmat poziția țării sale. Delegatul Japoniei a sprijinit rezoluția americană. El a afirmat că a sosit momentul ca O.N.U. să găseasc^„mă- Surile pozitive, practice și imparțiale" de natură să ducă la aplanarea conflictului. Delegatul Etiopiei a apreciat că secretarul general al O.N.U. continuă să aibă un rol, important de jucat în tratativele menite să ducă la rezolvarea crizei. Reprezentantul Indiei a sprijinit proiectul de rezoluție al R.A.U. și a cerut Consiliului de Securitate să cheme toate țările implicate în conflict să manifeste reținere.La propunerea reprezentantului Franței, ședința Consiliului de Securitate a fost amînată pînă astăzi (vineri), pentru ca delegațiile să aibă posibilitatea să^se consulte cu guvernele respective în legătură cu cele două proiecte de rezoluție.

tughezi. Documentul furnizează date amănunțite despre succesele obținute în lupta armată pentru eliberarea Angolei. In cursul lunii mai, patrioții angolezi au început operațiunile pe frontul de est, ceea ce a creat perspective favorabile extinderii luptei armate Totodată. M.P.L.A. și-a consolidat pozițiile Pe frontul din nordul țării, unde lansează cu succes o serie de atacuri asupra pozițiilor deținute .de trupele portugheze îndeosebi îft provinciile Cabinda, Luanda, Norte, Congo etc. In cursul anului 1966, se arată în document, detașamentele patrioților angolezi au 'decimat * 1 610 soldați și ofițeri, portughezi, au aruncat în aer 6 poduri, au torpilat 10 bărci cu motor, au doborît 3 avioane, au distrus 6 cazărmi și peste 100 mașini militare,. însemnate cantități de armament, muniție și echipament militar au fosț> capturate.în petiția prezentată Comitetului O.N.U. pentru decolonizare, Mișcarea populară pentru eliberarea Angolei denunță, puterile occidentale care acordă Portugaliei sprijin financiar și militar pentru desfășurarea unui război colonial în Africa. M.P.L.A. a invitat membrii Comitetului să viziteze regiunile unde au loc acțiuni militare, să ia cunoștință de activitatea M.P.L.A. în domeniul social în regiunile si- tuate la frontiera cu Congo (Kinshasa).
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