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C O MU N I CA T 
cu privire la convorbirile dintre delegat i 

Partidului Comunist Român 
și delegația Partidului Comunist din Grecia

LA ANCHETA 

„CALIFICAREA 
MUNCITORILOR 
DIN AOATAJE
ESTE ÎN PAS CU CERINȚELE 0R6ANI-

Complexul de extracție Aninoasa — sud

Funcționează cu întreaga 
capacitate

Aflat pînă în prezent în probe tehnologice, 
complexul de extracție Aninoasa-sud, în a că
rui componență intră o instalație de extracție 
modernă multicablu cu schip și funicularul Ani- 
noasa — Coroești, a intrat în funcțiune, cu 
întreaga sa capacitate.

întreaga producție a minei este dirijată în 
prezent pe .noua galerie dublă care face legă
tura cu puțul sud și de la nivelul orizontului 

■ IX este extrasă la suprafață de instalația de ex
tracție cu schip. De remarcat că instalația de 
extracție este prima din țara noastră care func
ționează automat.

ZĂRII ȘTIINȚIFICE A MUNCII î“

' " In ziua de 2 iunie a. c. au avut loc convorbiri între delegația Partidului Comu- ; nist Român și o delegație. a Partidului Comunist din Grecia, care face o vizita de prietenie în Republica Socialistă Ro- ' mânia.' ■Din partea Partidului Comunist din Grecia, la convorbiri au luat parte tovarășii: Apostolos Grozos, președintele C.C. al P.C. . din Grecia, Panaiotis Dimîtriu, Zisis Zo- grafos,' Panaiotis Mavromatis, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia, . Panaiotis Ifantis, membru supleant al' Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia.Din partea română,. la conyorbiri au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Gheor- ghe Apostol, Emil Bodnăraș, membri ai Comitetului Executiv și ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, nlembri ai .Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent, secretari ai C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului E- xecutiv, Secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. membru al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, delegația Partidului Comunist din Grecia a informat despre situația creată în Grecia în urma loviturii de stat militare, organizată cu sprijinul, 
Statelor 'Unite ale Âmericii, îndreptată împotriva drepturilor și libertăților democratice ale poporului grec, împotriva intereselor sale fundamentale.Instaurarea dictaturii militare, valul de represiuni și teroare dezlănțuit împotriva

forțelor democratice, progresiste și patriotice, în primul rînd împotriva comuniștilor și a forțelor de stînga, lovesc în interesele naționale ale poporului grec, aduc serioase prejudicii dezvoltării economice, politice, sociale a țării, produc o vie îngrijorare și dezaprobare în întreaga lume.Delegația P.C.G. a , înfățișat activitatea partidului comunist în vederea mobilizării și unirii eforturilor clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor partidelor, cercurilor și personalităților politice care se pronunță împotriva dictaturii militare, pentru eliberarea deținu- ților politici, pentru o dezvoltare normală democratică a țării, restabilirea legalității, libertăților și drepturilor constituționale fundamentale ale omului.Delegația P.C.R. a ex>-4mat adînca îngrijorare a poporului român față de urmările loviturii de stat militare din Grecia care creează o stare de neliniște în Balcani, dăunează cursului pozitiv spre destindere în Europa, contravine cauzei democrației și păcii în lume. Ea a reafirmat sentimentele de splidaritate profundă ale P.C.R., ale tuturor oamenilor muncii din România cu lupta P.C. din Grecia, a tuturor forțelor progresiste și patriotice, împotriva amestecului imperialist în treburile interne ale Greciei, pentru restabilirea libertăților democratice ale poporului grec.' Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie care caracterizează relațiile frățești dintre cele două partide.

I In cadrul anchetei noastre „Calificarea muncitorilor din abataje este în pas cu cerințele organizării științifice a muncii ?“ și-au exprimat opiniile, au subliniat diferite neajunsuri și au făcut propuneri numeroase cadre tehnico-inginerești din unitățile miniere din bazin. In legătură cu problemele abordate în anchetă, am primit. următorul răspuns și din partea Direcției, personal si învățămînt din Ministerul Minelor.
„Perfecționarea cițerilar mineri 

de'văr, una din cele mai importante premise pentru promovarea tehnicii noi, organizarea științifică a producției și muncii.Problema trebuie privită, însă, sub două aspecte : pe de o parte calificarea muncitorilor, iar pe de altă parte, ridicarea continuă a nivelului de pregătire al muncitorilor 
exist enți. In această ordine de idei, mențiOnăm că în ceea ce privește calificarea muncitorilor mineri, experiența anilor trecuți a dovedit ea pregătirea minerilor prin școli profesionale nu dă rezultate satisfăcătoare; vîrsta fragedă la care intră elăvii în școală nu permite asigurarea unei instruiri practice eficiente. In mod excepțional, în anul școlar 1966-1967 a clasă de „mineri" fesională Lupeni. mite să se tragă punzătoare.In prezent, formele de bază pentru calificarea minerilor rămîn școlile de mineri cu o durată de 2 ani fără scoaterea din producție și cursurile de scurtă durată cu scoa
terea din producție sau fără scoa
tere din producție.In ceea ce privesc propunerile 
ca pregătirea minerilor să se facă separat pe bazine sau pe genuri 
de. lucrări, considerăm că nu pot fi

pregătirii mun- constituie, într-a-

fost școlarizată o și Ia școala pro- ceea ce va per- concluzii cores-

aplicate în formele în care s-șy propus. Programele școlare în vigoare sînt elaborate .separat pentru ramurile „cărbune și minereuri" și ele conțin toate genurile de lucrări din sectorul respectiv, cu posibilitatea din partea profesorilor de a dezvolta mai mult capitolele care , răspund specificului exploatării.Trebuie menționat că exploatările au un rol hotărîtor în ridicarea nivelului la care sînt pregătiți muncitorii cursanți. Dacă acestea ar da o mai mare importanță unor probleme organizatorice de ordin local ca de exemplu, o mai bună recru
tare a cursanților dintre cei mai 
buni muncitori și în special dintre 
absolvenții a 7-8 clase, o selecțio
nare atentă a muncitorilor șefi de 
echipă pe lîngă care sînt reparti
zați cursanții să învețe deprinde
rile practice ale meseriei, dotarea 
corespunzătoare cu material didac
tic a școlilor de calificare, asigu
rarea cadrelor didactice din rîndul 
celor mai buni ingineri din produc
ție și frecvența regulată a aces
tora, o justă orientare în încadra
rea, școlarizarea și promovarea 
muncitorilor calificați etc. rezultatele bune nu ar întîrzia să se arate.In legătură cu necesitatea editării

Au zburat , ea vînțul' anii • deșcoală. Omuleții care cu II toamne în urmă pășeau sfioși, pentru prima dată, pragul școlii, se află .cum Ia frumoasa virată de . aur, Ia vîrsta viselor înaripate, la o răscruce de. drumuri. Lungul lor drum în Viață, măsurat îh timp, a ajuns într-un punct de ramificație. De aici pornesc alte artere,, mai ■frumoase, mai pline de sperahțe și de împliniri.Se află în acest punct de răscruce cu aripile larg deschise spre Viitor, cei care în aceste zile susțin ultimul lor examen. din liceu — bacalaureatul. Bacalaureatul punctul terminus al itinerariului lor prin școala generală și medie — înseamnă maturitate în simțire și gîndire înseamnă fereastră deschisă spre în- vățămîntul superior.l-am văzut miercuri pe .mulți dintre absolvenții Liceului din Pe troșani, cursuri de zi și serale, privind ..departe, Drin această feres-., tie și pe absolvenții de la cursul tră. I-am văzut și pe cîțiva care încercau sa zărească ceva dincolo de această fereastră, spre otitontul viitorului, dar nu reușeau să distingă decît ceva vag, iar puțini nu observau nimic. Sigur... ca la examene.

ilor nr. '23 — prof. univ. dr. ing. Milcoveanu Dan de la I.M,P. și nr. 22 — prof. Mager Sorin din Timișoara, am pătruns în atmosfera de examene, Totul — frumos, qurat,' bine" organizat. Și. firesc, încordare și. emoții, inerente unui asemenea concurs școlar. .Cei de la cursurile de zi, mai ‘ bine pregătiți, au dat răspunsuri Clare, documentate, competente. Este îmbucurător că dintre primii 15 e- xâminați doar unul a capotat. A- prohpe toți ceilalți însă au răspuns frumos —‘ mai ales la matematică și.fizică (erau de Ia reală). Cele mai bune răspunsuri le-au dat Drumus Iosif, Dan Mihai, Barbărosie Sergiu, Enea loan. I-am văzut la ieșirea din sala de examene. Erau îmbujorați la față, dar fericiți.

seral. I-am văzut pe acești tineri muncitori, care în ultimii patru ani și-au împărțit zi de zi timpul între producție și școală, vorrfhd cu competență despre pastelurile lui Alec- sandrl și ,JMoromeții“ . lui Marin5 Preda, rezolvînd complicate probleme de trigonometrie și geometrie analitică. 'Sigur c-ă oboseala după orele de serviciu le-a fost de multe ori potrivnică însușirii temeinice a unor Cunoștințe. Și acest lucru s-a reflectat în răspunsurile date.de mulți dintre ei la întrebările de pe bilețele. Unii însă au dat răspunsuri mulțumitoare. Am notat cîțiva dintre aceștia : Cinstea Ștefan, Badea Ioan, Berta Ileana, Bartha Francisc. Au trecut apoi pe rînd prin fața comisei de examinare alti și alți pretendenți la dl
I-am văzut, la fel de îmbujorați trâgînd emoționați „tainicele" dreptunghiuri de hîr- D. GHEOXEA

C. cOtoșpan

(Continuare în pag. a 3-a)

Prin bunăvoința directorilor, liceului și Școlii generale nr.1 Petroșani, unde funcționează cele trei comisii de examinare, si prin amabilitatea președinților comisi- ,

In ultimul timp la ,Dealul . Babii. duduie de zor tractoare „Ki- rov". Acestea a- duc din Vulcan materialele necesare pentru stîl- pii de înaltă tensiune, ce se vor monta acest

Unde mergem ?
AZI

• Stadionul Minerul 
din Lupeni, ora 15,30 — 
etapa orășenească â cam
pionatului 
seniori la

troșani, ora 20 — Car
navalul pionierilor.

republican de 
atletism.

Acum, la timpul 
potrivitAnul acesta, parcă mai cu nă
dejde ca în alți ani, I.L.L, a început 
să ’înlăture principalele surse de reclamații ale populației.Astfel, a început pe scară largă înlocuirea izolației de praf hid^o- fab prin izolație 
sele unor blocuri Vulcan.La Petroșani brigada de izolatori pe care o conduce Neuhof loan a terminat Țoț în reparații

clasică, la tera- din Petroșani și
izolarea a cinci terase, cadrul lucrărilor de capitale, o brigadă de instalatori lucrează la schim

barea cazanelQr de la centralele termice nr. 1 și 2 din Aeroport. 
Au fost înlocuite 8 din cele 16 ca
zane ce nu mai corespund. Alte trei brigăzi lucregză la reparațiile curente ale instalațiilor din centralele de încălzire.

(Continuare în pag. a 3-a)

MlINE

de cultură Pe-• Casa
.troșani, ora 18 — spec- 
.tacol festiv închinat Zi
lei pionierului.

• Clubul 'sindicatelor 
din Lupeni, ora 20 — 
Seară de dans.

• Stadionul Jiul 
Petroșani, ora 9 — 
rada pionierilor; ora 
— ceremonialul pionie
resc și demonstrația 
sportivă (urmează apoi 
întreceri sportive la : vo
lei, handbal, atletism, 
jocuri distractive), 
nifestările de 
neață se încheie cu 
pionatui orășenesc de 
fotbal al pionierilor, e- 
tapa finală.

• Casa de cultură Pe-

din 
Pa-

10

Ma-
dimi-
cam-

• Stadionul din Petri- 
la, ora 11 — meci de 
fotbal dintre Știința Pe
troșani — Constructorul 
Hunedoara, campionat 
regional. In cadrul ace
luiași campionat și la 
aceeași oră pe terenul 
Jiul din Petroșani — 
meciul de handbal din
tre Utilajul Petroșani — 
Metalurgistul Cugir, „iar 
pe terenul de volei din 
Aninoasa, ora 10 — me
ciul dintre Minerul Ani
noasa — Unirea Alba 
iulia.

• In cadrul campiona
tului orășenesc de copii 
pe terenul Jiul din Pe
troșani, ora 14 — meciul 
de fotbal dintre Jiul și 
Minerul Aninoasa. La 
ora 15 pe același stadion
— meciul de fotbal ca
tegoria C dintre Victoria 
Tg. Jiu și Minerul Ani
na, iar la ora 17 — me
ciul de fotbal categoria 
A dintre Jiul Petroșani
— Dinamo București.
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STEAGUL ROȘU2

COLȚUL TIU 1ST t LUI

SPRE PIETRELE
Lacul Bucura, așezat în centrul masivului Retezat, este punctul cheie în atragerea drumeților iubitori de frumos și excursii.Soarele ce strălucește la amiază aruncă săgeți de lumină pe luciulJ:I apei cristaline. Sub mîngîierea Șpvîntului, oglinda lacului se prinde jij’J în hora micilor valuri ce unduiesc’ spre maluri, reflectînd în verdele j’închis al apei albul imaculat al no- ■rilor, ce plutesc pe cerul de safir, -In zori și în amurg ciopoarele de ’ căprioare coboară de pe cleanțurile | mărginașe să se adape, puțind fi i .văzute de aproape. Fluturi mulțimi ■■ colori se împletesc în armonii cromatice de neuitat.Mărturiile ghețarilor din era j^cua ternară iți apar la tot pasul.Cele mai pitorești se află <aici, gru- . pate în jurul vîrfului Bucura. Par- ică ai fi într-un amfiteatru, pin țiacest grup, în afară de lacul pe l* malul căruia poposim, mai fac par-* te și Bucurelul, Tăul Porții și Tăul " ^'Agățat — toate la peste 2 200 ma- ytri altitudine, apoi Florica, Vio- srica, Ana și Lia unite între ele de ^pîrful Izvorul Bucure!./j Părăsim cu regret acest loc, de- y’oare-e soarele nu așteaptă după / noi. El își urmează calea și ne vestește, prin răcoarea ce se lasă și vîntul ce începe să sufle cu mai> multă tărie, că a sosit momentul

ca drumețul să pornească din nou , propierea confluenței văilor Pie- la drum, spre popasul de noapte — ptrele și Stînișoara, în rariștea unei frumoasa cabană Pietrele. Banda albastră ce înlocuiește marcajul crucii roșii care ne-a adus de la cabana Buta pînă la lac, ne Indică calea spre Curmătura Bucurii unde ajungem după ce am luat pieptiș cîteva serpentine ascuțite.Am ajuns din nou la un „nod" turistic. Poteca noastră întretaie calea de creastă spre Peleaga, Custura și Păpușa cît și cea spre vîrful Retezat. Din locul în care ne aflăm, ni se deschide o panoramă unică, imposibil de uitat : departe, Valea Lăpușnlcului e străjuită de muntele Drăcșanuli pe linia orizontului ridieîndu-se stlncosul Piule, iar în fața noastră grupul Bucure! cu întinsul lac ce scânteiază în soare. Din acest punct începe coborârea spre cabană. Diferența de nivel, de aproximativ 100 m, o străbatem ur- mînd dantelăriile potecii ce coboară în serpentine repezi printre grohotișuri și colți stincoși, plnă în Valea Pietrele. După traversarea pî- rîului Pietrele intrăm în pădure.Străbătînd ctteva poienițe ce alternează cu desișul pădurii ajungem la ținta drumeției noastre — cabana Pietrele. Acest primitor a- dăpost alpin este situat în partea nordică a munților Retezat, în a-

DE COLO

1 păduri de molid, la altitudinea de 1480 m. Avînd, vara, 6 capacitate de 156 locuri, fiind iluminată e- lectric de la o micro-hidrocentralfi proprie, cabana oferă oaspeților preparate culinare proaspete, prin restaurantul-cantină sau bufet, precum și condiții optime de popas.încheiem ziua bogată în peripețiile drumeției contemplînd pădurea falnică, plimbîndu-ne pe poteca arcuită ce străbate drum de cetină căzută.
EWALD K1MINICH

Temperafura 
Pammfului

Geologul american, proieso- 
rul Maynard Miller, de la U- 

. Diversitatea din Michigan 
(S.U.A.), specialist în studiul 
ghețarilor din Alaska, a afir
mat recent că tn următorii 30- 
45 de ani temperatura unei 
mari părți a Pămîntului va fi 
mal scăzută. După cum se știe. 
Soarele are perioade de inten
sitate mai mare sau mai mică. 
In funcție de aceste perioade, 
ghețarii de pe glob avansează 
sau se retrag, influențtnd, prin 
aceste fenomene, temperatura 
de pe glob.

Incepînd din anul 1015, Pă- 
mintul s-a bucurat de perioada 
Soarelui cu activitate intensă. 
Dar această perioadă s-a apro
piat de sfîrșit. Mărturie stau 
rezultatele culese de Universi
tatea din Berlin, potrivit că
rora între anii 1064—1965 Pă- 
mintul a suferit o scădere de 
temperatură de 1—2 grade.

i

Ș T I A Ț

Invitație la drumeție, pe cărări montane

teii
$l> cucerirea 
Mexicului

(. înainte de descoperi
rea lumii noi, pe me
leagurile acelea nu e- 
Xistau cai. VestițU bidi
vii care „zboară" prin 
preriile americane au 
fost aduși din Europa. 
Găsind condiții bune de 
viață, ei s-au înmulțit 
și au trăit acolo în sta
re sălbatică.

Unii din primii cai 
strămutați in America 
de Sud au fost folosiți 
la cucerirea Mexicului. 
In 1518 a fost organiza
tă o expediție care tre
buia să ajungă în Cuba 
d« curind cucerită. Con
ducător al acesteia fu- 

1 saaa numit Hernando 
' Cortez — un ofițer li- 

năr dar foarte capabil. 
In ajunul plecării, un 
grup de dușmani de-ai 
lui Cartez au reușit să 
obțină Măturarea lui.

in noaptea următoa
re, Cortez a mobilizat 
echipajele pentru o pre
gătire febrilă, ți In zori 
navele au ridicat an
cora. Pe ele au fost în
curcați ți 16 cai fără 
să se prevadă Ce rol vor. 
juca ei In cucerirea Me
xicului. La apariția unor 
asemenea „monștri" ne- 
raaivăzuți, indienii au 
fost cuprinși de o mare 
panică, luînd calul îm
preună cu 
blindat drept 
supranaturală 
de periculoasă.

călărețul 
o ființă 

extrem

țilOr, el descoperă vi
zuina cu pul, de unde 
aceștia pot fi prinși. In 
regiunea Aktiubinsk, o 
echipă de șase vinătorî, 
ajutați de un lup 
sat, a ucis in nouă 
300 de lupi.

Lupii îmblinziți 
folosiți și la paza 
maior. Astfel, doi cres
cători de reni din re
giunea Hantlmansk au 
crescut doi lupi, care 
păzesc acum turmele.

dre- 
iuni

sînt 
tur-

Dintre exponatele lui 
fac parte, bunăoară, re
țete medievale de „e- 
lixire ale dragostei" și 

mostre de ierburi din 
care se preparau ase
menea băuturi.

â
i

Lup contra lup
In mal multe regiuni 

din Uniunea Sovietică 
au fost crescuți pui de 
lup, care, îmblinziți ți 
dresați, îl ajută pe vî- 
nători să distrugă haite 
de lupi sălbatici.

Lupul dresat urlă 
porunca
trăgînd astfel în bătaia 
puștii alți lupi. Apei, a- 
dulmecînd, urmele adul-

la
Vinătorulul, a-

MmzouI.
rifUBt8i“
Ba miile de muzee 

care există in lumea în
treagă, in 1094 «-a mai 
adăugat unul, ou totul 
neobișnuit. Acuta s-a 
deschis ta provtaafa voa- 
nlolă bamanoha, l» lo
calitatea Toboso, b* ca
re a trăit Dulcineea, 
fermecătoarea iubită a 
lui Don Quijoie.

Est, unicul „muzeu al 
dragostei" dt* lume.

Virusul prostiei
Biologul american prof. 

Bromberg a emis o teo
rie cu totul revoluțio
nară, potrivit căreia 
prostia, stupiditatea, tîm- 
penia și toate formele 
de deficiență intelectua
lă s-ar datora unui vi
rus. Fixat în celulele 
creierului, acesta slă
bește într-o măsură con
siderabilă facultățile 
mintale ale bolnavului. 
Prof. Bromberg iți con
tinuă cercetările și in
tenționează să pună la 
punct un vaccin. Sarci
na nu va fi de lan u- 
șoarâ, virusul 
fiind 
tant 
lifîc.
pare
taglce

proatiei 
deosebit de rezia- 

și extrem de pro- 
In unele cașuri 
că este chiar coa-

Wv -î Zîmbet senin, spre soare

Domnișoara Hubert din Paris ține său mondial de stenografie. In 1963, titlul de campioană mondială cu 250 minut, record pe care l-a îmbunătățit recent Ia un congres la Bordeaux. Ea continuă să dețină recordul mondial, de astă dată cu 280 de cuvinte pe minut și speră ca, cu timpul, să-i îmbunătățească și mai mult.
★Istoricul francez Chavanson a stabilit ea în Franța trăiesc în prezent 1 200 de urmași ai marelui dramaturg Racine. Printre ei se numără trei generali, un ambasador, proprietari de hoteluri și baruri, șoferi și reprezentanți ai altor profesii ba chiar și
★Consiliul municipal al emis o decizie prin care

un... scriitor.
împuternicit pe pri- o amendă femeilor mîncăruri fără gust.

unui orășel japonez a amărul orașului să aplice care gătesc pentru soții lor
★Nikolai Rorvarov, factor poștal rural din Bie- lorusia nu a reușit niciodată să învețe să meargă pe bicicletă, în ciuda numeroaselor încercări făcute. Pentru a parcurge cei 50 km în turneul său zilnic, el a recurs la un mijloc de locomoție cu totul neobișnuit. Rorvarov circulă cu patine pe rotile. In cei 20 de ani de cînd își exercită profesia de poștaș, el a devenit un adevărat campion la acest sport.

ț Cea mai veche farmacie 
din lume, care funcționa de a- 
proape nouă secole, a fost în
chisă de curind. Ea se afla la 
Roma și fusese creată în anul 
1070.

• Cea mai veche, instituție 
de invățămînt din lume păs
trată pînă în zilele noastre 
este Universitatea din orașul 
Fez (Maroc). Aceasta a fost 
deschisă în anul 859.

Cea mai veche universitate 
din Europa este cea din Ox
ford, întemeiată în 1167, urma
tă de cea din Paris, întemeiată 
cu 13 ani mai tîrziu în 1180.

• Cea mai mare galerie de 
tablouri din lume este „Ermi-

împreună cu Palatul de 
din Leningrad. Ca să vi- 
cele 822 de săli ale a- 
muzeu, în care se păs- 
aproximativ 3 milioane

tajul" 
Iarnă, 
zitezi 
cestui 
trează 
de tablouri, trebuie să parcurgi 
cca. 25 km.

9 Ziarul conținînd cele mai 
multe cuvinte este suplimentul 
Iui „New York Times" din 7 *

la recordul ea cucerise cuvinte pe

însoți to-

a Saharei 
construite

aprilie 1963. El are 702 
și cîntărește aproape 3

• La Madrid s-au construit 
arene demontabile în numai 
două zile, prevăzute cu 3 500 
de locuri, care vor 
readorli în turnee.

• Intr-o regiune 
există cîteva clădiri
în întregime din sare, Cum cli
ma de aici este dintre cele mai 
uscate de pe glob și precipita
țiile atmosferice extrem de ra
re, clădirile nu sînt în primej
die să se topească.

O Cel mai mare lanț mun
tos submarin se află- pe fun
dul Oceanului Pacific, între 
Noua Zeelandă șl Insula Sa
moa. înălțimea lui este de 3 550 
m. Vîrful cel mai înalt se află 
cu 360 m sub nivelul oceanu
lui.

• Cardiologul David Jensen 
de la Institutul de Oceanogra
fie din San-Diego (California), 
a prins în Oceanul Pacific un 
pește asemănător țiparulUl, ca
re avea trei inimi.

RĂDĂCINĂ DE AURDupă cercetări de clntd ani, timp în care s-au studiat proprietățile așa-numitel rădăcini de aur, descoperită în munții Altai, s-a' constatat că aceasta este, intr-adevăr, lin, rival al jen-șenului.Cercetătorii Institutului de medicină din Tomsk, în colaborare cu chimiștii din Novosibirsk, au reușit în 
decursul acestor expe-

riențe să extragă substanța curativă din rădăcină și să obțină a- cest preparat pe cale chimică.
Sutele de experiențe efectuate de fiziologl, biochimiști, microbio- logi și alți oameni de știință au dovedit că „rădăcina de aur“ suprimă oboseala, mă

rește capacitatea de muncă intelectuală și 
manuală. Ea este foar-

te eficientă la vindecarea unor boli, în special hipertensiunea și nevrozele.Catedra de tehnologie a preparatelor medicale reușit dăcina formăși preparate care vor fi trimise în diferite clinici pentru a fi încercate.

ă institutului a să obțină „râde aur“ sub de comprimate lichide
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0 MICA INCURSIUNE
PE DEFILEUL JIULUI

ferată care-I 
pină Ia ieși- 
defileu incintă 
trecătorului, il

Defileul Jiului. Aici 
natura a creat adevă
rate opere de artă. 
Verganții munților cu 
coamele lor zimțate, 
cu piscurile la înălțimi 
amețitoare îmbrăcați in 
veșmîntul primăverii, 
apele învolburate ale 
bătrînului Jiu, șoseaua 
și linia 
însoțesc 
rea din 
ochiul
invită să revină în a- 
Ceste locuri de neuitat.

Lîhiștea acestui pito
resc colț de țară este 
tulburată în fiecare zi, 
din zori și pînă ce 
noaptea se lasă peste 
munți. Constructorii de 
drumuri sint prezenți 
aici cu toate cele ne
cesare. Munții și văile 
răsună de exploziile 
dinamitei care mușcă 
fără milă din roca du
ră. Șoseaua se lărgeș
te, capătă un nou con
tur, alte calități. Se lu
crează la ziduri de spri
jin, la viaducte, se fac 
noi terasări și măsu
rători.

La intrarea în defi-

leu, pe o lungime de 
200 de metri se lucrea
ză intens în trei punc
te. Constructorii, ade- 
vărați alpiniști, încinși 
cu centuri de siguran
ță minuiesc perforatoa
rele pregătind frontul 
de stînci 
Care. La 
dat, totul 
Se aude 
puternică:
Oamenii se retrag, și 
la numai cîteva minu
te munții se cutremură 
de puternicele explozii 
iar nori de praf se ri
dică asemenea unor 
uriașe ciuperci. Bucăți 
mari de piatră țîșnesc 
in văzduh apoi cad ne
putincioase in Jiu sau 
pe locul vechii șosele. 

...După ce s-a risipit 
fumul exploziilor, ne
am apropiat de un 
muncitor pe fața căruia 
anii și-au lăsat urme 

. adinei. Ochii lui, de 
culoarea oțelului, ex
primau satisfacție. A 
murmurat ca pentru 
sine:

— A mers bine, 
strașnic ! Bun artificie-

pentru puș- 
un moment 
se liniștește, 

apoi o voce 
„Arde !'".

să guste 
satisfacția 
luat per- 
urcat din 

unei

iuI nostru, știe cum să 
încarce găurile. Dacă 
merge tot așa, pină 
diseară o să iasă P 
treabă faină.

L-am lăsat, 
in liniște 
reușitei. Ș‘-a 
foratorul și a
nou pe coama 
stînci. Din nou Valea 
defileului se umplr* de 
zgomotul perforatoare
lor, de zumzetul com- 
presoarelor. A început 
dislocarea altor sțînci. 
încă cîțiva metri de 
defileu erau cuceriți.

Peste cîțiva ani șo
seaua defileului va fi 
terminată, asfaltată. în
că un colț de țară, o 
mică părticică din mi
nunatele frumuseți ale 
munților noștri vor 
putea fi vizitate cu u- 
șurință de către toți 
acei care îndrăgesc na
tura, munții. Și toate 
acestea sînt rodul fău
ritorilor de noi artere, 
magistrale 
moderne 
torii.

șl fosele 
construc-

F. NICU

„Calificarea muncitorilor din abataje 
este în pas cu cerințele 
organizării științifice a muncii?*

(Urmare din pag. 1)unui nou manual pentru cursurile de calificare a minerilor, vă informăm că ministerul nostru a luat i- nițiativa editării unui manual unic pentru școlile de mineri cu posibilități de utlizare și la cursurile de scurtă durată. Volumul I — pentru cursurile de ajutor miner — va fi pus la dispoziția întreprinderilor în cursul lunii iunie a.c., iar volumul II — pentru cursurile de mineri — Ta începutul trimestrului , IV a.c. Totodată, prin Oficiul de documentare și publicații tehnice al ministerului, pînă la finele anului vor fi editate circa 10 călăuze profesionale, pe meserii, pentru vagonetar de mină, artificier, mineri în abataj, mineri la înaintare etc.Reținem ca foarte oportună părerea exprimata în paginile ziaru
lui ^d v. că este absolut necesară

pregătirea pe o treaptă superioară 
a muncitorilor mineri destinați lu
crărilor mecanizate din subteran, 
prin asigurarea unui volum sporit 
de cunoștințe electromecanice. In acest sens, menționăm că ministerul nostru a prevăzut, începînd din anul 1967, organizarea unor cursuri de mineri — mecanizatori cu scoatere din producție (pe 2 luni) sau fără scoatere din producție (pe 6 luni). Combinatul carbonifer Valea Jiului nu a cerut, însă, aprobarea unor asemenea prin planul de școlarizareIn urma unei ședințe a i Iui Ministerului Minelor, s-a analizat activitatea de mînt din unitățile miniere, curs de definitivare un plan șuri care sîntem convinși aduce o substanțială îmbunătățire a acestei activități".

cursuri pe 1967. Coleg iu- la care 1 învăță- este îh de mă- că va
AVANCRONICĂ FOTBALISTICĂ

P EN UL T I M A E

BACALAUREATUL — 
fereastra deschisa 
spre invățamlntul 
superior

(Urmare din pag. 1)ploma de bacalaureat. Le am urmărit răspunsurile, ca și intervențiile ^analizatoare pe drumul drept ale membrilor comisiei.
S-au consumat trei ziie (azi e ultima) din sesiunea de c- xamen pentru bacalaureat și rezultatele sînt, în general, mulțumitoare. Cei care au învățat sistematic în timpul anului, cei care au privit dincolo de diploma de bacalaureat, au cules roade frumoase. Și sînt mulți asemenea tineri. Sînt mulți cei care aproape au diploma de bacalaureat în buzunar și care peste o lună de zile vor bate la porțile institutelor de învățămînt superior. Sînt mulți tineri care își văd, prin fereastra viitorului, cu claritate urcușul ce~l vor face pe trepte superioare dc creștere fizică și dezvoltare intelectuală. Și cu cît mai mare va fi mîine dezvoltarea bacalaureaților de azi cu atît mai mult se vor mîn- dri și se vor bucura învățătorii și profesorii ce le-au condus pașii prin labirintul anilor de școală.

TELEVIZIUNE
iunie3

10.00 Pentru noi femeile 1 21,30

18,30 Pentru cei mici : Filmul 22,10
„Mănușa",

18,40 Telejurnalul de seară. 23,00

19,00 Spectacolul cu prilejul 23,10
zilei pionierilor.
20,30 Tele-enciclopedie. *>3,25

Turneul melodiilor.

Filmul senul „Știutul".

Telejurnalul de noapte.

Teleșport.

închiderea emisiunii.

AU ÎNCEPUT examenele
STUDENȚEȘTIJoi, 1 iunie, în întreaga țară a început sesiunea de examene în institutele de învățămînt superior. Evident — înțr-o atmosferă de e- moții, încordare, speranțe.La Institutul de mine din Petroșani sesiunea a debutat cu rezultate bune. Studenții celor două facultăți — mine șl electromecanică minieră — peste 1 000 la număr — s-au pregătit cu sîrguință pentru examenele din această sesiune. Pentru studiu ei au avut a- sigwrate toate condițiile. Munca lor de-a lungul anului de învăță- mînt se concretizează acum în notele obținute la proiecte, colocvii și examene.

însăGolurile înnu s-au putut des- pregătire le-au mersul înain-

O mare parte dintre studenții ce s-au perindat prin fața comisiilor de examinare au dat răspunsuri competente, argumentate,;Uniicurca,oprit, deocamdată, te. Abia acum își fac procese de conștiință. Cam tîrziu.In zilele următoare vom reveni cu amănunte din sălile de examene.
ANUNȚ

PROGRAM DE RADIO
4 iuniePROGRAMUL I : 6,00 BULETINDE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimineață, 7,00 RADIOJURNAL. Suma

rul presei. Sport. Buletin meteo- rutier; 7,18 La braț cu muzica u- șoară, 8,00 ZIUA PIONIERILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA; 8,45 „Spre cabană" — muzică ușoară, 9,15 TRANSMITEM TRH SC’IRT : PENTRU SATE, 9,55 Varietăți‘mb- zicale,- 10,30 Itinerar folcloric muzical, 11,00 BULETIN DB ȘTIRI; 
11,03 Ilustrate muzicale; 12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI, 13,00 RADIOJURNAL. Buletin meteorolgic; 13,10 ESTRADA DUMINICALĂ, 14,15 Programul orchestrei de muzică populară a Radioteleviziunii. Soliști Viorica Flintașu și Ion Lui- can, 14,40 Cîntă Gigi Marga, Bobby Vee, Elena Neagu și Tony del Monaco, 15,10 Artiști români pe sce
nele lumii: Florica Cristoforeanu;

15.30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 16,00 Programul orchestrei de estradă a Radîoteleviziunii, dirijor Sile Dini- cu; 16.30 SPORT ȘI MUZICA; 19,45 Pastel muzical; 20,00 RADIOJURNAL; 20,20 Muzică populară interpretată de Sofia Popa; 20,30 TEA-„Un apel telefonic" de Luciile Fletcher; 20,57 Album' folcloric; '21,20 Vă invităm la dans; 22,00 RADIOJURNAL. Sport, Buletin meteorologic; 22,25 Muzică,-22.30 MOMENT POETIC; 22,40 Canțonete Interpretate de Nicolae Herlea; 23,00 Muzică de dans; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții — muzică ușoară,- 2,00 Buletin meteo-rutier,- 2,02 Melodiile nopții (continuare); 2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI- Buletin meteor-ru- tier.
F I L E

0. C. L.

PETROȘANI
angajează o

1 merceolog principal, 
în condițiile prqyăzute 
de H.C.M. 32811967

1 dactilograf principal, 
în conformitate cu 
prevederile H. C. M. 
1603|1958.

! 
■i

4

", la
Informații suplimentare 
telefon 1329.

TAPAr Am ajuns Ia un pas de stația terminus a campionatului categoriei A de fotbal. In 6 orașe din țară se va consuma mîine penultima etapă. Este poate una dintre etapele cheie ale campionatului. De ea își leagă speranțele mii de studenți din Cluj, Iași și Timișoara, sute de textiliști din Arad, mii de dinamoviști și ra- • pidiști. Arădanii și clujenii au meciuri acasă și dacă sorții vor merge cu ei duminică, cel mai posibil lucru, atunci repetenția studenților din Timișoara și Iași, care se deplasează la Rapid, respectiv, la „U" Cluj, e sigură. De asemenea, victoriile Rapidului și Jiului vor permite giuleștenilor să plece de stadion în marș de campioni, fotbal însă totul e posibil. Așa sâ așteptăm fluierul final.In această conjunctură de pronosticuri, de limpezire a apelor m partea superioară a clasamentului, Jiul poate avea un cuvînt decisiv. Șl trebuie sâ*l aibă. E ultimul meci acasă al fotbaliștilor noștri și nu se face să nu le spunem băieților un }ila revedere" zîmbit, rostit cu fruntea senină și inima împăcată. Mai ales că de un timp încoace ei nu ne mai arată ceea ce știu, nu vor să ne reamintească, că i-au ținut în șah la ei acasă pe jucătorii de la Steaua, Dinamo, Rapid, Petrolul, că au devenit la un moment dat simpatizanții publicului din Capitală și din alte orașe din țară.Credem totuși că mîine băieții ne vor lăsa impresii plăcute care

la In că

pînă la toamnă, că ne să ne despărțim prîe- ploaia venită... de Ia celei de-a doua retrogradate In acest retur de campionatsă persiste vor obliga teni. DupăCluj, turnată pe noi Ia domiciliu,trebuie să vină lișții trebuie să umbra unui loc la umbra unuilor. Sigur că dinamoviștii, care mai aspiră la poziția întîi, vor totul pentru un rezultat cit bun, deși în ultima vreme

vreme bună. Jiu- se adăpostească la bun în clasament, loc pe măsura va-lorii încă face mainu-și regăsesc nici ei cadența.Ultimul meci oficial acasă trebuie să ne lase amintirea unui spectacol fotbalistic reușit. Așteptăm aceasta de la toți cei 22 de combatanți ce vor evolua pe teren, în rîndul cărora sînt mulți reprezentanți ai fotbalului românesc peste hotare. Sportivitatea pe teren a jucătorilor, ospitalitatea și obiectivitatea publicului localnic sînt atribute chemate sg contribuie la reușita spectacolului de pe gazon.La Lupeni are loc o partidă deosebit de importantă pentru desem-

narea din B. localnicii au mers din rău în mai rău. Acum au ajuns pe locul 13 cu numai 17 puncte, fiind tatonați de aproape de C.F.R. Arad și C.S-M. Sibiu. Acestea se vor întîlni inline în meci direct la Sibiu. Victoria si- bienilor și, evident, a Minerului în fața echipei Industria sîrmei Cîm- pia Turzii, va permite lupenenilor schimbul de locuri cu C.F.R. Arad, cel puțin pînă în etapa viitoare, cînd arădanii vor juca acasă, iar colegii lor de la Vagonul vor veni la Lupeni. Lupta pentru evitarea retrogradării este cît disputată. Pentru Minerul Lupenivoie de cele două victorii din me- c iuriie pe care Ie susține acasă pentru că Ia dacă va reuși Deci pentru fiți „în șut", și Minerul !

4 iuniePETROȘANI — • 7 Noiembrie: „33"; Republica: Porumbelul de argilă; PETRILA: Gustul mierii; LO- NEA — Minerul: Drum periculos; LIVEZENI: Omicron; ANINOASA : Albă ca zăpada și cei 7 saltimbanci; PAROȘENI : In nord, spre Alaska; VULCAN: Escrocii la mănăstire; LUPENI — Muncitoresc: Șah la rege; Cultural: Lenin în Polonia; BÂRBĂTENI: Ultima vacanță.

O. O. V. L. F
angajează urgent

ÎEF Slllffl

LOTOLa tragerea din 2 iunie 1967 au fost extrase din urnă următoarele numere : 66 67 58 78Fond 91 13 32 71 50 16 12 62 de premii: 928 364 lei
CONDIȚII: Studii medii 
și o vechime de 11 ani 
Tn funcții economica

Informații la telefon 1554.

I

Excursie de
Pentru tinerii ama

tori de excursii și 
sport... din tribună, Co
mitetul orășenesc Pe
troșani al U.T.C. în co
laborare cu filiala Pe
troșani a O.N.T. Car- 
pați va organiza pe 
data de 25 iunie a. c.

se poate de a rămîne în B, are neapărat ne-
Crișul e problematic ceva în ultima etapă, mîine vă dorim să fotbaliști de la Jiul

G. DINU

o zi, la București
trenulo excursie cu I 

la București.
In programul 

cursiei se prevede vi
zionarea unor expozi
ții și muzee de artă din 
Capitală, iar după- 
amiază vizionarea me
ciului de fotbal Româ
nia — Italia.

ex-

înscrierile se fac 
pînă în data de 7 iu
nie, la comitetele U.T.C. 
din întreprinderi. Tot 
aici doritorii pot afla 
amănunte fn legătură 
cu excursia proiectată. 
Costul excursiei — 101 
lei.

ort l!l\ DE SERVICIU

(orașul Vulcan) angajează imediat
4 mecanici de locomotivă cu aburi

Doritorii se vor adresa la biroul 
personal al unității menționate.

Sînt acceptați ți pensionarii

1
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Vizita ministrului afacerilor externe Evenimentele din

al Romă- însoțit de la Tokio, de amba- București,

TOKIO 2. Trimisul special A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : Vineri dimineața, în cea de-a doua zi a vizitei' sale la Tokio, ministrul afacerilor externe niei, Corneliu Mănescu, ambasadorul României 
Ion Datcu, precum și sadorul Japoniei laA. Shigemitsu, a fost oaspetele u- zinelor electronice „Toshiba".In aceeași zi, T. Ishisaka președintele Federației organizațiilor economice din Japonia, „Keidan- 
ren", a oferit un prînz în cinstea oaspetelui român.După-amiază, ministrul de ex-
siionii Din nifiERin seLAGOS 2 (Agerpres). — Situația din Nigeria continuă să se mențină încordată. Se anunță că guvernul federal inițiază noi măsuri în cadrul blocadei economice instituite împotriva regiunii estice, iar guvernatorul acesteia, Odu- megwu Ojukwu pare mai hotărî', ca oricînd să folosească armata pentru ă păstra secesiunea. Joi după-amiază, după ce a fost închis podul de pe fluviul Niger care leagă regiunea estică de cea vestică — mijlocie, guvernul federal 

a proclamat' oficial „zonă interzisă navigației", apele care mărgi
nesc regiunea estică de la Capul Formosa pînă la Camerun. Toate organismele internaționale au fost măsură ade transporturi nige- subliniat că nerespec- fi apreciată ca un a-
informate de această ministerului rian, care a 
tarea ei va

Mă-
cu

României, Corneliu avut o întrevedere Minobe, guvernatorul o-terne al nescu, a Ryokichl rășului Tokio. A fost vizitat apoistudioul de televiziune Nippon Hoso Kiokai. Cu acest prilej Cpr- neliu Mănescu a făcut pentru telespectatorii japonezi o declarație despre relațiile româno-japoneze și despre politica externă a României.Vineriterne al oferit unlui de externe al României, Cor- neliu Mănescu, și a soției sale.
seara, ministrul de ex- Japoniei, Takeo Miki, a dineu în cinstea ministru-

insuveranitatea țârii, porturile regiunii esti-

CAIRO 2. — Corespondentul A- gerpres, C. Oprică, transmite : Pe- tj-e Blajovici, vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care, la invitația vicepremierului R.A.U., Abul Nur Abdel Mohsen, face o vizită de prietenie în Republica Arabă Unită, a sosit Ia Cairo.La aeroportul internațional din Cairo, el a fost întîmpinat de Abul Nur Abdel Mohsen, vicepremier pentru agricultură, irigații și reformă a- grară, Aziz Yassin, ministrul strucțiilor, precum și de alte soane oficiale Au fost de față cea Nieolaescu. ambasadorulmâniei la Cairo, membri ai ambasadei și ai agenției economice. La cererea reprezentanților presei e- giptene, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României, Petre Blajovici, a făcut o declarație.

1 ofensive 
ale patrioților 
sud-viefnamezi

tentat la acest mod, ce, dintre care cel mai important este Port Harcourt au fost blocate, iar companiile navale britanice care deservesc comerțul cu A- frica de vest au și început deja să refuze orice încărcătură destinată acestora.Ca o ripostă la măsurile guvernului federal, postul de radio E- nugu, capitala provinciei estice, a precizat că orice acțiune menită să împiedice vreo navă să acosteze în porturile est-nigeriene va fi apreciată ca un act de agresiune și va provoca o reacție corespunzătoare.-Intre timp, în. celelalte trei provincii ale Nigeriei continuă pe scară largă mobilizarea populației. Voluntarii se • îngrămădesc cu sutele spre centrele de recrutare, scrie corespondentul agenției France Presse, sub lozinca „Uniți, totul e posibil, despărțiți — totul e pierdut".

con- per- Mir-Ro-

CAIRO. Ziarul „Al Ahram" din Cairo anunță că guvernul R.A.U. studiază în prezent un plan pentru a riposta la o eventuală încercare a unor țări străine de a forța blocada antiizraeliană impusă asupra golfului Akaba. „O asemenea tentativă, continuă ziarul, va fi considerată de R.A.U. ca un act de a- gresiune împotriva suveranității sale". Aceasta ar avea drept consecință, menționează cotidianul, închiderea Canalului de Suez pentru toate navele acelei țări care ar întreprinde o asemenea tentativă. Interzicerea folosirii Suezului, precizează „Al Ahram", va avea loc „în conformitate cu prevederile acordului de la Constantinopol din 1888".Autoritățile R.A.U. studiază măsurile necesare pentru a face față situației create de „încercările de provocare și presiune întreprinse împotriva R.A.U. de către S.U.A. și Marea France Britanie“, relatează agenția Presse citînd ,.A1 Ahram".
★

AVIV. Un purtător de cu-TELvînt al armatei ‘izraeliene, relatează agenția Associated Press,, a declarat că trupele iodaniene au deschis joi foc asupra pozițiilor izrae-
Noi decrete „anticomuniste" în GreciaATENA 2 (Agerpres). — Prin- tr-un decret al guvernului de dictatură militară "in Grecia, semnat de generalul Avgheris. șeful statului major al armatei, au fost interzise cîntecele cunoscutului compozitor grec Mikis Teodorakis, pe considerentul că „opera acestuia constituie un mijloc de comunicare între comuniști".Mikis Teodorakis. președintele organizației „Tineretul Lambra- kis", a scris muzica filmului „Zor- ba Grecu", care s-a răspîndit în întreaga lume, imnul gărzii nale din Cipru, precum și roase alte melodii.

Prin același decret au fost interzise și imnurile tuturor organizațiilor de tineret din Grecia.Pe de altă parte, purtătorul de cuvînt al Radiodifuziunii cipriote a anunțat vineri că posturile de radio din Cipru vor continua să difuzeze compozițiile lui Teodora- kis.După cum se știe, compozitorul; care este urmărit de autoritățile grecești, se află în clandestinitate.•______________________națio- nume-
SAIGON 2 (Agerpres). — In cursul zilei de joi, forțele patriotice sud-vietnameze au continuat acțiunile ofensive inițiate împotriva trupelor americane dislocate la sud de zona demilitarizată. După cum relatează agențiile de presă, patrioții aflați în adăposturile fortificate în apropiere de Thien au atacat cu obuze și tiere o baterie americană de lerie grea și tabăra militară ricana din apropiere. Inzona, o altă unitate de pușcași marini a fost bombardată cu mor- tiere, înregistrând pierderi însemnate.

Con mor- arti- ame- aceeași

Provocări împotriva R.P. ChinezePEKIN 2 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, în zilele de 1 și 2 iunie, o navă de război americană a pătruns în a- pele teritoriale ale R. P. Chineze, la est de Insula Paiciuan din provincia Fuțzian. La 2 iunie; un avion militar aerian rînduri HsișaGuandun.Un purtător de cuvînt al Mi-
american a violat spațiul al tării, efectuînd în două raiduri deasupra insulelor și Hainan din provincia

încheierea sesiunii Comitetului Special 
al O.N.U. pentru decolonizareK1NSHASA 2 (Agerpres). — Sesiunea în deplasare a Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare și-a încheiat lucrările ținute la Kinshasa, unde a examinat situația din coloniile portugheze din Africa. Cfcmitetul nari din Angola, neea Portugheză, terilor, membrii condamnat sprijinul nomic și financiar j țări occidentale îl acordă Portugaliei în războiul colonial pe care a- ceasta îl duce în Africa.Lupta popoarelor din coloniile portugheze pentru libertate și independență, a declarat președintele comitetului, John Malecela, se desfășoară în condiții deosebit de grele. Comitetul, a arătat el, sprijină această luptă si îșî va spori eforturile pentru a contribui la eliberarea popoarelor africane. Malecela a cerut tuturor reprezentanților mișcărilor de eliberare națio-

a audiat petițio- Cabinda și Gui- In cursul dezba- comitetului au l militar, eco- pe care unele

a fostnisterului Afacerilor Externe autorizat să dea un serios avertisment Statelor Unite în legătură cu aceste noi provocări împotriva R. P. Chineze.

portugheze să-și și să-și coordo-nală din coloniile unească eforturile neze acțiunile pentru a înlătura dominația portugheză și a contribui la triumful luptei de eliberare națională.Luînd cuvîntul la închiderea lucrărilor sesiunii, ministrul congo- Iez al afacerilor externe, Justin Bomboko, a declarat că Congo (Kinshasa) va acorda sprijin mișcărilor de eliberare națională din Africa.Rezoluțiile elaborate în cadrul sesiunii vor fi prezentate spre examinare Adunării Generale a O.N.U.Membrii Comitetului Special £1 O.N.U. pentru decolonizare urmează să plece la Lusaka (Zambia), unde va avea loc cea de-a doua a sesiunii în deplasare pe african. La Lusaka, co- audia reprezentanți ai eliberare națională din Rhodesia si Republica
etapă continentul mitetul va mișcării de Mozambic,Sud-Africană.

Orientul Mijlociuliene, la 400 metri nord-est de poanta Mandelbaum din Ierusalim. Nu au fost provocate daune și nici victime. Purtătorul de cuvînt izrae- lian a făcut cunoscut că Izraelul -a, înaintat Comisiei mixte de armistițiu izraeliano-iordaniene o notă în legătură cu aceste, incidente.In cursul nopții de joi, la frontiera siriano-izraeliană s-a produs un nou incident. Potrivit agenției France Presse, doi soldați izrae- lieni au fost uciși, și unul rănit, ’< iar un sirian a fost ucis.
★

AMMAN, Forțele militare iorda- niene au deschis focul joi asupra unui elicopter izraelian, în sectorul Ierusalimului, obligîndu-1 să se înapoieze pe teritoriul Izraelului, după ce a trecut în spațiul aerian al Iordaniei, anunță un comunicat din Amman. In legătură cu acest incident, Iordania, a adresat o plin- . gere Comisiei mixte de armistițiu iordano-izra'eliene.
Ămînarea ședinței a 
Consiliului de Securitate.NEW YORK 2 (Agerpres). — La sediul O.N.U. s-a anunțat că’ ședința Consiliului de Securitate,, ce urma să aibă loc ieri în legătură cu criza din Orientul Apropiat și Mijlociu, a fost amînată pentru astăzi (sîmbătă) la orele 14.0C (G.M.T.). Cu toate că nu a fost indicat motivul acestei amînări, se crede că ea a fost hotărîtă pentru a se permite continuarea consultările între reprezentanții țărilor membre ale Consiliului de Securitate pe margmea proiectelor de rezoluție prezentate de R.A.U. Și S.U.A.

Declarafia ministrului de externe 
al TurcieiANKARA 2 (Agerpres). — înapoiat la Ankara, după, vizitele făcute în Republica Socialistă România si Republica Populară Bulgaria, ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, a declarat că în Balcani se constată o destindere o situației politice. El a subliniat importanța contactelor I ■ dintre țările balcanice, arătînd că

eforturile spre dezvoltarea relațiilor Turciei cu Bulgaria, Iugoslavia si România dau rezultate pozitive. „Există toate condițiile, â declarat Ihsan Sabri Caglayangil, per'-cu ca țările acestei regiuni a lumii să trăiască și pe viitor într-o atmosferă de pace și înțelegere reciprocă, în condiții de colaborare".
Puiernice ciocniri între 
și trupele britanice din

In orașul Cheik Othman (la 16 km
nice ciocniri între trupele britanice și forțele patriotice. In tot timpul zi
lei de joi, scrie corespondentul agenției France Presse, orașul a răsu
nat de împușcături. Vehicule blindate, urmate de camioane încărcate cu 
soldați, au patrulat pe străzi pentru a riposta focurilor de armă trase 
din diferite clădiri. Bilanțul ciocnirilor, precizează agenția citată, este 
de 9 morți și 13 răniți.

patriofi 
Ăden
de Aden) au avut loc puter-

„UN ACT INUMANSecretarul general al Organizației Unității declarat Pretoria fruntași din R.S.A. constituie man și revoltător". 1 ție făcută la Addis Abeba, el a subliniat că „acesta se adaugă la șirui brutalităților și mise de regimul

Africane, Diallo Telli, a că recenta excutare la a unui număr de nouă aî mișcării de eliberare : „un act inu- Intr-o declara-
atrocităților co- rasist din Africa

Asasinat de necunoscufiSoto Beteta, pre- financiare a

ȘI REVOLTĂTOR"de sud, care sfidează conștiința u- mană și opinia publică din întreaga lume". Telli a adus un omagiu celor nouă victime ale guvernului de , la Pretoria și luptei de eliberare desfășurate de populația africană din R.S.A. Totodată el a întărirea luptei pentru apartheidului în această

La Quito a avut loc o demonstrație inițiată de Confederația munsi- torilor din Ecuador în semn de protest față de intenția mariloi companii producătoare de zahăr de a spori prețurile la acest aliment. Poliția a făcut uz de arme pentru, - a-i împrăștia pe participanți. A- ceste acțiuni ale din Ecuador au proiectul de lege narea legislativă, rirea prețurilorsută. Organizațiile progresiste din tară au cerut guvernului să naționalizeze uzinele de zahăr, apărând astfel interesele poporului. ,
sateliți „Meteor"

oamenilor muncii loc în legățur.ă cu introdus în Adu-y care prevede spo- la zahăr cu 35-la

Sistemul de

chemat la lichidarea țară.
w-

Marco Antonio ședințele Comisiei congresului guatemalez, a fost a- sasinat de un grup de necunoscuți, anunță agenția France Presse. SotO a fost totdeauna unul din candidații la postul de președinte al Congresului din partea partidului de guvernămînt. împreună cu alți 5 deputați, el a fost în mai multe rînduri, potrivit oficialităților, ținta unor atacuri din partea unor bande de teroriști.

„Cosmos- 
la 28 fe- 
„Cosmos- 
la 21 a- 

precum și

Sateliții artificiali ai 
Pămîntului 
144' . lansat 
bruarie, și 
156", lansat 
prilie 1967,
un complex terestru 
de stații pentru recep- 
ționarea datelor furni
zate de acești sateliți, 
au constituit un sistem 
meteorologic experi
mental denumit „Me
teor".

Sistemul „Meteor", 
ai cărui sateliți sînt 
înzestrați cu aparate 
de televiziune, emiță
toare de raze infra- 
roșii, instalații de sin
cronizare a aparatelor 
de înregistrat, de me
morat și de transmite
re a datelor pe Pă
mânt, înfăptuiește un 
vast program de ob
servații meteorologice.

terestru 
dintr-o 

de

Complexul 
este compus 
rețea de punpte 
recepție care au legă
turi cu ambii sateliți 
și cu Centrul kidro- 
meteorologic unional. 
In felul acesta,’datele 
meteorologice' culese de 
sateliți sînt transmise 
imediat la Centrul u- 
nional și sînt utilizate 
pentru pronosticarea 
operativă a timpului.
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