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ÎN ACTUALITATE 

Necesitatea 
unei acțiuni 
mai susținute 
pentru reduce
rea cheltuielilor 
materiale

In cadrul acțiunii pentru or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii, inițiată de 
conducerea partidului, un loc 
deosebit de important îl ocupă 
reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, a consu
murilor specifice de materii 
prime, materiale, energie și 

Combustibil. Realizările obți
nute în primele 5 luni din a- 
cest an arată că nu în toate 
unitățile din Valea Jiului s-a 
abordat cu toată răspunderea 
problema reducerii cheltuielilor 
materiale de producție.

Dacă la : E. M. Lupeni, prin 
depășirea cu 16,2 la sută a 
producției extrase din abataje 
cu susținere mecanică, consu
mul de lemn de mină pe 1 000 
tone de cărbune a scăzut CU 
6,1 la sută, la U.R.U.M.P. prin 
reanalizarea critică a unor 
proiecte de execuție s-au găsit 
căi pentru o economie de me
tal de peste 13 tone, iar la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni prin 
îmbunătățirea calității produse
lor și valorificarea deșeurilor 
și alte măsuri s-a reușit ca în 
4 luni să se recupereze 34 Ia 
sută din dotația anuală acor
dată de stat, în alte unități s-a 
neglijat respectarea consumu
rilor specifice. Astfel, la E. M. 
Petrila consumul specific de 
lemn de mină a fost depășit 
la activitatea de producție cu 
16,7 la sută, la E. M. Vulcan 
cil 8,9 la sută, iar la E. M. A- 

. ninoasa cu 4,6 la sută. La cele 
tfei exploatări s-au folosit în 
plus în acest an aproape 2 000 
metri cubi lemn de mină. La 
investițiile subterane consumul 
de lemn/1 milion lei a fost de
pășit de către E. M. Petrila, 
E. M. Aninoasa, E. M. Lonea 
și minele Paroșeni și Bărbă- 
teni cu 6,4—43,1 la sută, cel 
mai ridicat consum specific în- 
registrîndu-se la E. M. Ani
noasa — 83,1 m c/1 milion lei 
investiții.

O situație nesatisfăcătoare 
este și în ce privește consumul 
de explozivi. Cu excepția E. M. 
Aninoasa, la toate celelalte 
mine s-au depășit consumurile 
specifice, folosindu-se în plus 
pe combinat cu peste 10 kg 

I. M.
(Continuare în pag. a 3-a)

MAI.BINE MECANIZAT 
DECIT MANUAL

De cîteva luni au început 
lucrările de modernizare a 
șoselei naționale Bumbești — 
Llvezeni. In fața șantierului 
întreprinderii de construcții 
si transporturi Timișoara, ce 
execută această lucrare, stau 
sarcini mari. Constructorii au 
început deja să taie în stîncâ 
dură drum larg și trainic. 
Lucrarea a fost împărțită în 
patru loturi conduse de ingi
neri pricepuți și cu experien
ță în construirea drumurilor 
și podurilor. Zeci de moto- 
eompresoare pun în mișcare 
perforatoarele. Cu toate că

ZIUA A
Inspirată din dorința de a 

marca terminarea cu succes 
a anului școlar — Ziua ab
solventului — este o sărbă
toare a tinereții, a exuberan
ței înaripate. Ea oferă absol
venților liceelor și școlilor 
profesionale posibilitatea să 
facă bilanțul activității unui 
an de muncă asiduă și rodnică.

Q Liceul Petroșani. Curtea 
școlii s-a transformat intr-un 
loc de întrunire. Alura săr
bătorească a evenimentului 
era subliniată de numărul 
mare al elevilor care purtau 
buchete de flori multicolore, 
de părinți, care i-au însoțit 
voind să participe, alături de

a C
rostind cuvîntul de 'deschidere a „Zilei absolventului".

După examenul de bacalaureat

In „talgerele clntarulnl- 
și infirmăriconfirmări

Examenul de bacalaureat, sesiu
nea din vară, a permis să se tragă 
concluziile corespunzătoare asupra 
nivelului de pregătire al absolven
ților liceelor, promoția 1966/1967. 
Din situațiile întocmite de comisi
ile de bacalaureat, din rezultatele 
obținute se vede că. în majoritatea 
cazurilor, absolvenții s-au dovedit 
bine pregătiți, cu ample cunoștințe 
la disciplinele cerute de examen, 
cu un orizont larg de vederi. Ur
mărind să facem cunoscute, aspec
tele cele mai caracteristice ale re
centului examen de bacalaureat, 
nt-am adresat directorilor liceelor 
și unor profesori cerjndu-le să-și 
spună părerea.

In acest an în Valea Jiului au 

munca se desfășoară cu in
tensitate, lucrările progresează 
destul de anevoios deoarece 
nu există mijloace mecanizate 
de încărcare a rocii dizlocate 
de explozii. In vederea ur
gentării lucrărilor de moder
nizare a acestei șosele, doresc 
să fac o propunere : Să se a- 
sigure încărcarea mecanizată 
a pietrii. Pe lîngă accelerarea 
ritmului lucrărilor s-ar reduce 
și eforturile fizice pe care k 
necesită această operație.
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B SO LVE
ei la acest eveniment emo
ționant.

Numele fiecărui elev pre
miant, pronunțat de diriginți, 
era însoțit de vii aplauze, ca 
semn al aprecierii de care 
s-a bucurat din partea cole
gilor lor fruntașii la învăță
tură.

Elevii Iacob Horea și Sze- 
nethy loan din clasa a IX-a 
A, David Terezia și Daniel 
Edit din clasa a IX-a D, Ște
fan Mircea și Mureșan Ana 
din clasa a X-a A, Marton
Irina din clasa a X-a D și 
mulți alții care au încheiat 
anul școlar cu medii peste 9, 
au simțit, în această zi, din

funcționat 5 comisii de bacalaureat 
în fața cărora s-au prezentat sute 
de absolvenți ai liceelor — cursu
rile de’zi, serale și fără frecvență. 
Chiar de la început se cere precizat 
faptul că rezultatele cele mai bune 
!e-au obținut absolvenții' Lîeeului 
Petroșani. Marea lor majoritate au 
dovedit simț de răspundere în pre
gătirea acestui examen pretențios, i 
lucru reflectat, de altfel, de răspun-

(Continuare în pag. a 3-a) •

Zidarii Galigher Ștefan, șef de echipă, Cocean Stelian și Dună 
Marin lucrînd la placarea fațadei blocului.C 3 b din microralonul B-f-C 
din Petroșani.

Citiți în pag. a 4-a
• Evoluția situației din O- 

rientul Mijlociu.
• Sosirea la New York a 

delegației României.
• Noul guvern al R.A.U,
0 Vicepreședintele Consi

liului de Miniștri Gheorghe 
Radulescu a sosit la Belgrad.
• Congresul sindicatelor din 

R. P. Polonă.

NTU LUI
plin, satisfacția pe care ți-o 
dă strădania pentru învățătură.
• Ținînd parcă cu adoles

cenții care-și serbau succesul 
unui an de studiu, soarele 
și-a revărsat cu dăruire abun
dența razelor aurii peste Va
lea noastră. Cu pași zglobii, 
elevii liceelor, ai Școlii profe
sionale comerciale și cei ai 
Grupului școlar minier din 
Petroșani, au străbătut, în 
cînt de fanfară, strada prin
cipală a orașului îndreptîn- 
du-se spre stadion. Bucuria,

M. CHIOREANU

(Continuare In pag. a 3-a)

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
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Excursie
34 de salariați ai C.C.V.J. Pe

troșanii au ' plecat in excursie, cu 
autocarul O.N.T. pe următoarea 
rută : Petroșani — Sibiu — Bra
șov — Miercurea Ciuc — Bicaz — 
Piatra Neamț — Iași — Suceava 
— Vatra Dornei — Bistrița — Dej 

Cluj — Alba Iulîâ — Petroșani. 
Excursia va dura 5 zile. Vor fi 
vizitate obiective industriale si tu-

In curînd la Bucurefti

EXPOZIȚIA 
INDUSTRIALĂ 
ITALIANĂ

Numeroase afișe anunță, pentru 
22 iunie, deschiderea în Pavilionul 
central al Complexului de expozi- 
ții din Capitală, a expoziției „Ita-
lia produce". Sîntem în măsură să 
dăm cititorilor cîteva detalii asupra 
acestei manifestări expoziționale 
italienești în țara noastră.

Un număr de 360 de firme vor 
expune 12 000 de produse. Aproape 
95 la sută sînt produse ale indus
triei constructoare de mașini: 2 000 
de mașini și utilaje — de prelucra
re și așchiere a diferitelor metale, 
pentru industria lemnului sau pre
lucrarea Materialelor plastice, o 
gamă variată de mașini textile și 
de industrie alimentară, chimică și 
farmaceutică, utilaje și mașini agri
cole și altele. Nu vor lipsi din ex
poziție mijloacele moderne de 
transport industrial, autocare și au
tomobile, aparate de radio și tele
viziune, aparate electronice de mă
sură și control, articole electrice 
de uz casnic. In standuri anexe, 
vor fi expuse bunuri de consum 
— produse alimentare cu specific 
italian, îmbrăcăminte pentru femei 
și bărbați, încălțăminte, țesături, 
sticlărie, articole de artizanat si 
altele.

Este cea mai mare manifestare 
de acest gen pe care Italia a orga- 
nizat-o în cei 50 de ani de cînd 
prezintă expoziții peste hotare — 
a declarat dr. Franco Tardioli, di
rectorul expoziției, redactorilor A- 
genției „Agerpres", T. Nițescu și 
S. Lucian. Conținutul ei — a adău
gat oaspetele — a fost determinat 
de studii și consultări cu partea 
română, spre a răspunde interesu
lui firesc al României și a informa 
pe partenerii români asupra posibi
lităților actuale de export ale -Ita
liei,.

Schimburile de mărfuri dintre 
Italia și. România au marcat în ul
timii ani o evoluție pozitivă. Pro
dusele românești găMssc în pre
zent un bun* plasament în Italia, 
iar economia italiană are în Româ
nia o piață favorabila de desfacere 
a mărfurilor. Sperăm că prezenta
rea acestei expoziții își va dovedi 
cu prisosință utilitatea.

ristice între care mănăstirile A- 
gapia, Văratic, Sucevița, Moldo- 
vița, Putna și altele.

Oaspeți de la București
Săptămîna aceasta scenele ora

șelor din Valea Jiului vor primi 
vizita Teatrului mic din București, 
care va prezenta piesa „Amooor 1“ 
de Murray Schisgal — și a An
samblului de cîntece și dansuri 
al Armatei, care va prezenta Un 
spectacol muzical-coregrafic sub 
conducerea artistică a Iui Dinu 
Stelian, artist al poporului.

Noutăți
Magazinele din Vulcan și Lu

peni au pus în vînzare covoare 
persane, iar magazinele din Pe
troșani au primit costume de se
zon pentru copii și sandale de di
ferite tipuri (cu față de p.v.c. sau 
textil) pentru femei.

DIN ȚARA
A 4-a motonavă 
de 2 000 tone

De pe cala de montaj a sec
ției de nave de la Uzinele meca
nice din Turnu Severin a fost ian- 
sată cea de-a 4-a motonavă de 
2 000 tone — din prima serie de 
nave de mare tonaj realizate în 
această uzină. Lansarea s-a reali 
zat cu 15 iile mai devreme decît 
termenul stabilit.
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SPORT* SPORT.SPORT
ATLETISM

Etapa orășenească a campionatului 
școlilor generale

fotbal Deznodămlnt în categoriile B și C
H A.S.A. Țg. Mureș și Dinamo Bacău în A
■ Minerul Lupeni a jucat meciul de adio la Oradea!
3! Victoria Roman, Portul Constanța, Metalul Hunedoara 

și Olimpia Oradea au promovat în B
Duminică, s-a tras cortina, după 

ultimul act al stagiunii fotbalistice 
1966-1967, în categoriile B și C.

In a doua categorie de fotbal a 
țării, virtualele promovate Dinamo 
Bacău (antrenor G. Țeașeă) și A.Ș.A. 
Tg. Mureș (antrenor Țiberiu Bone) 
și-au anunțat intrarea în A prin re
zultate meritorii. Ba Bacău, elevii 
lui C. Teașcă, administrînd princi
palilor lor urmăritori — siderpr- 
giștii gălățeni —o „porție" de cinci

.Și în campionatul regional
{£ Aurul Brad — campioan* reglanaid
H Minerul Vulcan a,., plecat în raion

S-a pus punct și-n campionatul 
regiunii noastre. Pe lista c>î#tigă- 
torilor titlului de cea mai bună 
echipă de fotbal din regiune a-a 
înscris, anul acesta, echipa Aurui 
Brad, înfruntarea dintre Știința 
Petroșani și Aurul Brad, pasio
nantă pe tot parcursul desfășură
rii actualei ediții, a fost tranșată 
în favoarea lor de elevii fostului 
internațional Gheorghe Băcuț.

Deși în meci direct, în retur la 
Petroșani, au cedat categoric stu
denților de la I.M.P., brădenii, cu 
un punct ayans, și-au cîștigpt 
dreptul de a participa la barajul 
pentru o categorie superioară. Deci, 
niei anul acesta, Știința Petroșani 
n-a reușit să facă pasul suprem 
și, deși a acumulat puncte pre
țioase în meciurile de „afară", a 
rămas în „plasa" liderului și du
pă consumarea ultimului set, Ce
lelalte echipe din Valea Jiului, 
participante la campionatul regio
nal, nu s-au clasat pe locuri eare 
să le facă cinste. Parîngul Lonea 
(pe locul 5 înaintea ultimei eta
pe), neprezentîndu-se la Orăștie

CLASAMENTUL FINAL
1. Aurul Brad 26 18 4 4 65—23 40
2. Știința Petroșani 26 18 3 5 87—22 39
3. Minerul Teliuc 26 15 0 lt 50—33 30
4. Unirea Alba 26 15 0 11 45—38 30
5. C.F.R. Simeria 26 12 4 10 41—45 29
B. Textila Sebeș 26 12 4 10 37-45 29
7. Dacia Orăștie 26 12 3 11 60—32 27
8. Parîngul Lonea 26 12 3 11 30—44 37
9. Minerul Ghelar 26 11 5 10 38—40 37

10. Minerul Aninoasa 2« 12 1 13 52—39 23
11. Constructorul Hunedoara 26 11 2 13 32—41 24
12. I.G.O. Deva 26 6 7 13 21—64 19
13. Minerul Vulcan 26 5 5 16 33—73 15

Sotcese ale smliiiloi mulși pini lolin
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Ieri, 

la Moscova, în semifinalele cam
pionatului european feroviar de 
fotbal, s-a disputat primul meci 
între echipale Rapid București și 
Lokomotiv Moscova. Prestînd un 
joc bun, fotbaliștii români au re
purtat victoria cu scorul de 2—1 
(1—1). Au marcat pentru Rapid : 
Kraus și Matei. Returul va avea 
loc la București, la o dată ce se 
va stabili ulterior.

*

BERLIN 19 (Agerpres). — Peste 
200 de echipe din 10 țări au par

goluri, revin în rîndul celpr mai 
bune echipe de fotbal din țâră, du
pă o absență de mai mulți ani. In 
seria a II-a, echipa Minerul Baia 
Mare fiind „barată" ia Cîmpia Tur- 
zii (0—2 cu Industria sîrmei), mili
tarii mureșeni (1—1 la Timișoara 
cu C.F.R.) se vor Înscrie și ei la 
startul viitoarei ediții a campiona- 
tuiui primei divizii.

Reprezentanta Văii Jiului în ca
tegoria seeundă, Minerul Lupeni 

pentru ultimul joc, a «supat in 
final Jocul 8 — urmare a deselor 
fluctuații de formă ale jucătorilor 
acestei formații, cîndva apreciată. 
Anlnosenij, eu un golaveraj destul 
de bun, n-au reușit nici ei să a- 
jungă la potou decît pe loeul 10. 
In ciuda tuturor eforturilor din 
ultimele etape băieții antrenoru
lui Emil Ciurdăreseu (Minerul 
Vulcan) n-au putut evita, totuși, 
retrogradarea- Ultima etapă a dat 
cîștig de cauză echipelor gazdă, 
care au cjștigat toate întilnirile 
(excepția, victoria concludentă a 
științei la Deva, 3—0 cu LGO-).

CELELALTE REZULTATE : Au
rul Brad — Minerul Vulcan 6—0; 
C.p.R. Simeri» — Minerul Ghe
țar 3—0; Textila Sebeș — Unirea 
Alba 2—0; Minerul Aninoasa — 
Minerul Teliuc 3—1; Dacia Orăștie 
— Parîngul Lonea .3—0 (neprezen- 
tare); Voința Uia — Constructorul 
Hunedoara 0—3 (neprezentare).

Si acum...
V. T.

ticipat timp de două zile la „Re
gata Grunau", unul din cele mal 
mari concursuri de canotaj aca
demic ate sezonului de primăvară. 
Culorile romănești au fost bine 
reprezentate de echipajele femini
ne care au obținut două victorii î 
la 4 plus 1 rame cu echipajul 
Raieu, Ghluzelea, Llncaru, Rigart 
și Bprisov, și la 4 plus 1 vîsle cu 
echipajul format din Tudoran, Fie
rea, Hublea, Nemet plus Borișov. 
In probele masculine, Cornel Cio
coi s-a clasat pe locul 3 la schif 
simplu. 

n-a reușit „remiza" salvatoare la 
Oradea, fiind nevoită acum, prin 
retrogradarea din B, să plătească 
un greu tribut superficialității în 
pregătiri.

In cele patru serii geografice ale 
categoriei C, apele erau deja lim
pezi în fruntea clasamentelor, așa 
că configurația finală n-a avut de 
suferit decît la „subsol".

Ne luăm rămas bun, acum> de la 
partidele oficiale din campionat. 
Activitatea fotbalistică va fi pre
lungită însă cu întrecerile compe
tiției dotată cu „Cupa de vară".

Deci, fotbalul rămîne în actuali
tate.

O fază din întîlnirea de 
handbal dintre echipa
Liceului Petroșani și cea 

a Scolii profesionali”

TIR
Juniorii din Paroșeni 
se afirmi

In zilele de 17 și 18 iunie a.c„ pe 
poligonul de tir din Petroșani, a 
avut loc faza regională a „Cupei 
F. R- de tir" — juniori și seniori. 
Au participat reprezentanții raioa
nelor Alba Iulia, Sebeș, Brad, 
Orăștie, Ilia și Petroșani.

La juniori, pe primele locuri s-au 
clasat! I. Severineanu Ileana, Suba 
Ion (Paroșeni); II. Manoilă Corina, 
Manoilă Marius (Orăștie); III. Ha
hina Ludovic (Paroșeni) și Han 
Milesia (Uia).

La seniori : I. Ioveanu Elisabeta 
(Alba Iulia), Păsculescu Mihai (Pe
troșani); II. Radu Dumitru (Orăș- 
ție), Onioa Ion (Brad),

Cea mai bună comportare, la a- 
ceastă fază regională, au avut-o ju
niorii de la Paroșeni, antrenați de 
ing. Racoveanu C. și seniorii de la 
Orăștie.

D. HREZOIANH

V. ZARCULEA
activiști C.8.O. Petroșani

Exercițiile de gimnastică în aer liber sînt un excelent reconfortant și, totodată, un mijloc de în
tărire a sănătății.

In săptămîna care a trecut, la 
Petroșani, s-a desfășurat cel mai a- 
nimat concurs de atletism al 
elevilor din școlile generale. 
Ținînd să-Și demonstreze buna 
lor pregătire atletică — rpd al u- 
nei munci de un an de zile — elevii 
școlilor generale din Valea Jiului 
și-au disputat întîietatea în cadrul 
unor întreceri viu disputate. Cla
samentul final (la tetratlon) arată 
astfel : băieți — I. Șcpala generală 
nr. 4 Lupeni — 1086 puncte; II. 
Șpoala generală nr, 1 Petrila — 
1 051 puncte; III. Liceul Vulcan — 
094 puncte, fețe — I. Școala gene
rală nr. 1 Petrila — 974 puncte; 
Ii. Școala generală nr- 2 Lupeni — 
011 puncte; III, Școala generală nr. 
3 LuPeni — 310 puncte.

La individual, cele mai bune re
zultate au fo6t obținute : bă

Necesitatea sportului 
pentru femei (l)

Pentru a răpune mereu tînără 
și frumoasă, femeia trebuie șă facă 
sport de la cea mai fragedă vîrstă 
și pînă la bătrînețe. Nici
odată nu are motive să vină cu 
explicații prin care să justifice cu 
sănătatea, tenul, formele corpului, 
preocupările silnice sau neglija
rea ținutei, imposibilitatea de a 
practica sportul. Toate acestea șîm 
ușor înlăturate chiar prin practi
carea exercițiilor fizice, a sportu
lui, cum se spune-

Exercițiul fizic este indispensa
bil organismului la toate vîrstele 
și poate fi practicat prin forme 
accesibile de oricare femeie, indi
ferent de vîrstă, preocupări sau 
formele fizice ale corpului. Gim
nastica la domiciliu dimineața și . 
seara, la locul de muncă în pauza 
de masă, în sălile și pe terenurile 
de sport, înotul, atletismul, jocu
rile cu mingea și turismul (pentru 
cele mai în vîrstă) sînt cîteva 
dintre activitățile sportive accesi
bile tuturor femeilor.

Sport înseamnă sănătate, tine
rețe, frumusețe. El îi dă femeii un 
moral ridicat, un indispensabil e- 
chilibru psihic, îi alungă proasta 
dispoziție, insomnia, mai miult de

ieți : Uilecan Aurel (Lupeni), Pop 
Ovidiu (Vulcan), Vesca Gheorghe 
(Petrila), Predescu Petru (Lupeni), 
Palușek Vasile (Lupeni); fete : Po- 
tempo Ana (Lupeni), Toma Elena 
(Petrila), Timar Viorica (Vulcan), 
Kalman Maria și Florea Lucia (Pe
trila).

Sîmbătă, la Gugir s-a desfășurat 
etapa regională a campionatului re
publican de atletism la copii, Din
tre reprezentanții Văii Jiului, la 
triatlon I, pe locul II s-a situat Mă- 
răscu Maricica, iar pe locul III 
Gheorghiță Maria. La triatlon II, 
locul IV ba ocupat lacob Monica.

Printre primii șase clasați s-au 
numărat și Buruian Ileana, Giosan 
Rodlca, Gorgan Maricica și Meri- 
nof Rodiea care, cu mai multă con
știinciozitate la antrenamente, pot 
deveni atlete de valoare,

Școlii profesionali” 

comerciale

cît oricare remediu medicamen
tos. Sportul este deci și un exce
lent reconfortant, în special îna
intea începerii unei zile de muncă.

Prin practicarea exercițiilor fi
zice, a diferitelor ramuri sportive 
accesibile femeilor, se realizează, 
pe lingă scopul principal — întă
rirea sănătății — un alt factor im
portant — asigurarea unui regim 
de viată și de muncă corect, 
creează o ritmicitate de viață -btlt 
de necesară sănătății și dezvoltă
rii armonioase a organismului și a 
întregii personalități,

Practicarea cu regularitate a 
exercițiilor fizice impune respec
tarea orelor de somn și de masă, 
programului de lucru, o compor
tare demnă în societate și pe te
renurile de sport, o disciplină 
strictă, abandonarea fumatului.

Prof. ION CIOFICA

★
Intr-un număr viitor al ziarului 

nostru vom expune exercițiile pen
tru femeile care stau mult în pi
cioare — mai aleș pe loc.
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CUM RĂSPUNDE COMERȚUL CU APE 
MINERALE UNEI CURE LA DOMICILIU

Desfacerea apelor minerale prin 
rețeaua comerțului de stat consti
tuie o importantă măsură în spri
jinul sănătății populației. Mult cău
tatele izvoare de la Buziaș și Bor- 
sep, de la Malnaș sau Hebe, djn 
zeci de alte stațiuni și-au prelun
git firuj pînă în casa cetățeanului 
din cel mai îndepărtat colț al țării. 
Cura de apă minerală a venit la în- 
demîna oricui nu numai în conce
diu ci în tot timpul anului. Aceas
ta însă numai cu condiția ca cetă
țeanul suferind de o anumită afec
țiune să găsească apa minerală pe 
care i-o recomandă medicul.

Tocmai această condiție nu poate 
fi întotdeauna îndeplinită în loca
litățile Văii Jiului. Și aceasta din 
cauză că circulația, dirijarea și des
facerea apei minerale îmbuteliate 
se face defectuoș.

Multor suferinzi de afecțiuni gas- 
tro-intestinale, ulcere cronice, boli 
de ficat de exemplu, medicul le re
comandă apă minerală medicinală 
Hebe. Medicul atrage însă atenția 
ca această apă minerală să nu fie 
mai veche de trei luni. La maga
zinul cu autoservire din Petroșani, 
pînă nu de mult, s-au găsit în raf
turi sticle cu apă minerală Hebe 
îmbuteliate... la 5 mai 1966. Acum, 
cînd acest stoc e pe terminate au 
apărut sticle cu aceeași apă mine- 
răm umplute la 31 august 1966. Ce 
se face cu apa minerală îmbute
liată recent? Aceasta este stocată 
pînă se vînd sticlele cu apă mine
rală îmbuteliată mai înainte. In
teresant de știut cauza pentru care 
aceste ape minerale nu se comer
cializează într-un timp mai scurt : 
în magazinele din unele localități 
ale Văii Jiului, săptămîni întregi, 
nu se găsește nici un fel de apă 
minerală. In sesiunea din mai a 
Sfatului popular al orașului Vul
can s-a pus reprezentantului Sfa
tului popular orășenesc Petroșani

care era de față, întrebarea : De ce 
nu este apă minerală în magazinele 
djn Vulegn ? Tovarășul Andrica a 
răspuns că apa minerală e puțină 
din lipsă de sticle. Acest argument 
e de neînțeles dacă ținem seama 
că magazinele cu autoservire din 
Petroșani (Piața Victoriei și Aero
port) prețum și alte magazine din 
diferite localități ale Văii Jiului 
care desfac ape minerale nu pri
mesc sticle goale în locul celor 
pline. Dacă acesta este într-adevăr 
motivul, de ce organizațiile comer
ciale nu întreprind acțiuni eficace 
pentru colectarea sticlelor goale a- 
cumulate la cetățeni ?

Pentru ca distribuția apelor mi
nerale prin rețeaua comercială să 
vină efectiv în sprijinul celor care 
au nevoie de o cură la domiciliu, 
este necesar ca organizațiile comer- 
piale să organizeze vînzarea în mod 
corespunzător. Se impune ca maga
zinele cgre au asemenea raioane să 
fje aprovizionate eu toate sorti
mentele de ape minerale. Deschide
rea unui magazin care să fie profi
lat în principal pe ape minerale ar 
constitui uri sprijin eficace pentru 
apărarea sănătății populației. Prio
ritatea în aprovizionarea cu ape 
minerale trebuie acordată magazi
nelor alimentare pentru a ajunge 
la domiciliul șolicitanților, știut 
fiind că, în restaurante și bufete, 
apa minerală poate fi înlocuita 
foarte bine cu sifonul.

Preocuparea pentru aproviziona
rea cu ape minerale la timp, în 
cantități și sortimente corespunză
toare cerințelor constituie » o pro
blemă de actualitate In fața orga
nizațiilor comerciale la care tre
buie să dea un concurs competent, 
calificat și secția de sănătate a Sfa
tului popular orășenesc. Omului 
muncitor să i se creeze posibilita
tea de a găsi oricînd apa minerală 
pe care o caută pentru cura la do
miciliu.

(Urmare din pag. 1)

Li-

ai 
se-

șurile date. Vorbindu-ne despre re
zultatele obținute la examen, tov. 
prof. Bădău Victor, directorul 
teului Petroșani, ne-a relatat:

„Din cei 150 de absolvenți 
cursului de zi și 116 ai cursului
ral, au fost declarați reușiți la e- 
xamenul de bacalaureat, 125 și, 
respectiv, 105 persoane. Evident, 
este un succes care ne bucură și in
dică necesitatea de a persevera pe 
linia întăririi continue a exigenței. 
Ceea-ce se mai poate adăuga e fap
tul că 72 la sută din cei reușiți ău 
obținut note de peste 7. Am avut 
absolvenți, care datorită pregătirii

pimșuri incomplete, șterse, reușind 
să ia examenul doar cu note la li
mită, Jn această situație sînt Oprișa 
Eugenia, Brăiieanu Marla, Brfndeu 
Teodoru-Ana, Ciobeseu Aurelia și 
alții".

La Liceul Petriia, ne-a vorbit 
despre rezultatele examenului de ba
calaureat tov. prof. Groza Liviu, di
rectorul liceului,

„Examenul de bacalaureat a fost 
o confruntare dificilă la care unii 
dintre elevii liceului nostru nu s-au 
ridicat la nivelul așteptărilor. Din 
cei 105 candidați, 69 au fost decla
rați absolvenți. Cea mai mare medie 
a fost 8,66, obținută de Cațan Ni- 
colae, Bine s-au prezentat și elevii

ZIUA A
(Urmare din pag, l)

voia bună lumina fețele tine
rilor din coloană- Cu toții săr
bătoreau cu voioșie Ziua ab
solventului.

După cuvintele de deschi
dere, rostite de tovarășa Do
rina Vîlceanu, secretară a Co
mitetului orășenesc Petroșani 
al U.T.C., elevii au vizionai 
diferite competiții sportive or
ganizate în cinstea sărbătorii 
lor.

SOLVE
• Ora 1?. Sala de specta

cole a Gatei de cultură a sin
dicatelor devenise neîncăpă
toare față de numărul mare 
al tinerilor veniți să asiste la 
spectacolul dat de colegii lor 
travestiți ad-hoc în artiști. 
Au plăcut îndeosebi numerele 
prezentate de Grupul școlar 
minier și Școala profesională 
comercială, ai căror interpret 
au fost, de mai multe ori, a- 
plaudați la scenă deschisă. 
(Spectacolul putea eîștiga mat

TELEVIZIUNE

18,30

19,30

20

ga
in-

să

18,00 In direct... Lărgirea 
mei de sortimente în 
dustria alimentară- 
Pentru copii: Știți
desenați ? Filmul „Încru
cișarea spadelor".
Pentru tineretul școlar : 
1 001 de întrebări.
Telejurnalul de seară.

(Urmare din pag. 1)

exploziv pe 1 000 tone de căr
bune extras (calculat în ex
ploziv echivalent cu dinamită 
nr. 2).

Problema reducerii consumu
rilor speciiice trebuia să con
stituie o preocupare de prim 
ordin în industria cărbunelui. 
Consumurile de lemn de mină, 
explozivi, de metal intră aici 
cu o mare pondere în cheltu
ielile materiale de producție.

iunie

19,50

20,00

20,30

20,50
21,00

23,55

Buletinul meteorologic; 
Publicitate.
Aventurile lui Rabin 
Hood.
Cabinet medical Tv.
Zgomot citadin.
Orașe și... orașe.
Seară de teatru : „Ciuta" 
de Victor Ion Popa. 
Telejurnalul de noapte.

nilinnte ttotm reiuterea

lu acțiunea de reducere a 
consumurilor specifice primea
ză două lucruri; concentrarea 
producției prin sporirea vite
zelor de avansare și gospodă
rirea cu grijă a materialelor.

Or, aceste aspecte esențiale 
ale organizării științifice a 
producției nu au fost luate 
suficient în dezbatere nici de 
conducerile tehnico-administra- 
tive, nici de organizațiile de 
partid de la exploatările mi
niere.

NTULUI
mult in conținut, dacă iși dă
deau concursul și reprezentan
ța celor două licee din loca
litate).

• Ora 19. In sala de dans 
a Casei- de cultură a sindica
telor și-au dat intîlnire zeci 
de tineri. Minați de dorința 
de a petrece plăcut „Ziua ab
solventului", ei au participat 
plini de voie bună la reuniu
nea tovărășească ce s-a orga
nizat aici pentru ei.

corespunzătoare. In viitorul an 
școlar va trebui să mărim exigența 
și să acordăm o mai mare grijă ca
lității activității noastre".

Deoarece la limba română s-au 
obținut, la Lupeni, multe note sla
be și foarte slabe, am cerut și pă
rerea tov. Furdea Emilia, profe
soară la acest liceu.

„Fără îndoială că rezultatele ob
ținute constituie un semnal de a- 
larmă pentru colectivul nostru di
dactic. De aici și concluzia că în 
viitorul an școlar va trebui să spo
rim exigența atît în ceea ce pri
vește calitatea lecțiilor, cît și cali
tatea învățămîntului în general. 
Fără a căuta justificări, consider că

In „ialgerele“ cîntarului 
confirmări și infirmări
lor bune, au obținut medii de 10 la 
toate obiectele examenului. Printre 
aceștia șe numără Opriș Oltea, Pă- 
răianu Sorin și Popa Lucia. Tot din- 

. tre elevii buni fac parte și Vlădean 
Angela, Vlăduțiu Liana, Szep Ale
xandru cgre au obținut medii de 
peste 9 și alții".

- „Majoritatea elevilor prezențî la 
bacalaureat, ne-a spus tov. Bende 
Ștefan, profesor examinator în co
misia de bacalaureat nr. 24 Petro
șani, au dovedit, prin răspunsurile 
date, un studiu individual exigent, 
o pregătire corespunzătoare nivelu
lui cerințelor actuale".

Rezultate destul de bune au ob
ținut și absolvenții Liceului Vulcan. 
• „In sesiunea din vară la exame
nul de bacalaureat s-au prezentat 
103 absolvenți, ne-a informat tov. 
prof. Antoce Gheorghe, directorul 
Liceului Vulcan. Din aceștia 77 au 
fost declarați reușiți. In general, e- 
xamenul s-a desfășurat satisfăcător. 
Cele mai bune rezultate le-au înre
gistrat elevii Brînzan Elena-Petro- 
nela și Tudorieă Tatiana, care au 
obținut medii de peste 9. S-au re
marcat, de asemenea, elevii Kele- 
men Elisabeta, Stan Nicolae și Da- 
lea Alexandru-Grațian care au ob
ținut medii de pește 8. Din păcate, 

--pe lîngă elevi foarte buni și buni, 
la bacalaureat s-au prezentat și 
elevi slab pregătiți care au dat răs-

Preda loan (8, 33) și Constantineseu 
Gheorghe (secția serală 7,33).

Fără să subestimăm rezultatele 
obținute, se cere subliniat faptul 
că lucrările scrise la limba română 
au fost în general slabe. Majorita
tea fiind notate cu 5. Ne-a sur
prins că unii elevi buni ta Surdu- 
can Dora, Popescu Gr. Marina și 
Țeodosiu I iviu s-au prezentat sub 
posibilitățile lor reale"

„Rezultatele obținute de elevii 
noștri nu sînt cele scontate — ne-a 
declarat tov, prof. Voiculeseu Mar
garetă, directoarea Liceului Lu
peni. Afirmația aceasta e oglindită 
de altfel și de rezultatele exame
nului. Din 112 candidați de la cursul 
de zi, au reușit doar 62, pe cînd de 
la cursul seral au fo&t declarați reu
șiți 48 din 51. Muiți elevi de ia 
cursul de zi s-au prezentat neco- 
respunzător, au dat răspunsuri con
fuze, neștiind să sistematizeze cu
noștințele asimilate într-un răspuns 
clar, concludent- Examenul de baca
laureat a mai scos în relief făptui 
că unii elevi ui claselor a Xl-a ci
tesc insuficient cărți de literatură, 
deși ele sînt indicate la clasă, nu 
acordă atenția cuvenită studiului 
individual. S-a constatat că unii 
ahsolvanți au un vocabular sărac, 
nu știu șg se exprime corect, Lip
surile care au reieșit la examen 
ne-au făcut să tragem concluzii

scurtarea trimestrului III a cauzat, 
într-o oarecare măsură, însușirea 
superficială de către elevii claselor 
a Xl-a a ultimelor capitole predate 
la limba română. Deși s-a fixat o 
perioadă de pregătire, timp în care, 
în mod firesc, accentul trebuia pus 
pe studiul individual și care urma 
să Se desfășoare paralel cu orele de 
meditații de la școală, muiți elevi 
au considerat această perioadă ca 
un preludiu al,,, vacanței. De altfel, 
examenul a reliefat lipsa studiului 
individual al unora dintre ei. Nu
mai astfel poate fi explicat faptul 
că multe din lucrările literare in
dicate spre lecturare erau cunos
cute numai din explicațiile de la 
clasă".

de dorit și exprimarea orală a unor 
candidați precum și posibilitățile 
lor de a face o analiză literară. 
Muiți dintre cei prezentați la exa
men s-au mulțumit doar cu expu
nerea subiectului, și acela incom
plet. Unii candidați au dovedit con- 
fuzii și lacune în cunoștințele de 
matematică parcurse în trimestrul 
IM, precum și în cele de fizică,

Pentru ca în viitor să fje evitate 
asemenea stări de lucruri este ab
solut necesar să se îmbunătățească 
munca la clasă, să sporească exi
gența atît față de pregătirea perso
nală a cadrelor didactice, cît și față 
de pregătirea elevilor.

Intrucît vorbirea este mijlocul 
prin care sînt comunicate cunoș
tințele asimilate la toate discipli
nele, se impune o mai mare grijă 
pentru controlarea lecturii supli
mentare a elevilor în vederea îm
bogățirii vocabularului lor, a creș
terii fondului lor de cunoștințe ge
nerale. Se cere ca în licee, mai ales 

’ în ultimul an, să se acorde o mai 
mare atenție exercițiilor la mate
matică, fizică, chimie. Elevii tre
buie determinați să înțeleagă că re
zolvarea unui volum mare de exer
ciții și probleme permite clarifica
rea și însușirea mai temeinică a 
cunoștințelor predate.

Bineînțeles că la baza pregătirii 
fiecărui elev trebuie să stea stu- 
diul individual care se cere contro
lat atît de către cadrele didactice, 
cît și de părinți. Numai cu forțe 
unite se poate avea garanția că vi
itorii absolvenți se vor prezenta 
bine pregătiți în fața comisiilor de 
bacalaureat, rilspunzind exigențelor 
și cerințelor actuale.
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PROGRAM 
DE RADIO

21 iunie

PROGRAMUL l; 6,00 RADIO
JURNAL, Sumarul presei; 
Sport; 6,20 Radio-publicitate;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI, 7,Q0 
RADIOJURNAL. Sport; 7,45 
Sumarul presei; 8,00 Tot îna
inte; 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 la microfon, melodia pre
ferată; 9,25 Sfatul medicului,
9.30 Program muzical, 10,10 
Curs de limba franceză; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI, n,03 Cro
nică economică; 11,18 Parade 
soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară, 12,00 Muzică 
ușoară de Nicolae Kirculescu, 
12,15 COORDONATE CULTU
RALE; 12,25 Arii din operete,- 
12,35 Din muzica popoarelor, 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
Succese ale muzicii ușoare;
13.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
14,00 Cînță Luigi lonescu și 
Franca Siciliano; 14,15 DE CE? 
DE UNDE? DE CÎND?; 14,30 
Muzică ușoară; 15,00 BULETIN 
PE ȘTIRI, 15,05 ACTUALITA
TEA LITERARĂ, 15,20 Muzică 
ușoară, 15,40 Radio-miblicitațe, 
15,50 Jocuri populare; 16,0C 
RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
meteorologic; 16,30 DIALOG 
CU ASCULTĂTORII; 16,45 So
liști de muzică populară; 17,10 
Călătorie în istoria civilizației; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
UZINA VĂZUTĂ DE APROA
PE; 18,25 Orchestra Cornel 
Popescu,- 18,40 ANTENA TINE
RETULUI; 19,00 Concert de 
melodii românești; 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale; 20,00 
RADIOGAZETĂ DE SEARĂ,
20.30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,50 Muzică 
populară; 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI!; 21,25 Melodii-maga- 
zin; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,15 Serenade fără cu
vinte; 22,45 MOMENT POE
TIC, 23,00 De Ia „A la Z" —

' muzică ușoară, 24,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nop
ții; 2,55—3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMAT06RAFE
21 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Copiau își așumă riscul/ A- 
pehil, Republica! Momentul a- 
devărului; PETRILA: Placido,- 
Fata din junglă; LONEA: Ce
nușă; LIVEZENI: Copiii mării; 
CRIVIDIA: Steaua fără nume; 
PAROȘENI; Ce s-a întîmpjat 
cu Baby Janes,- LUPENI 
Muncitoresc: In nord spre A- 
laska,- Cultural: Jandarmul din 
Saint Tropez; intre doi; BAR- 
BATENI î Șoarecele din Ame
rica, URI CAN I: Warlok.

★
Cu toate pă la examenul de baca

laureat s-a prezentat Un număr a- 
preciabil de candidați bine pregă
tiți, nu poate fi trecut cu vederea 
faptul că în fața comisiilor au apă
rut și elevi nepermis de slab pre
gătiți- Multe din lucrările scrise la 
limba română au fost redactate 
într-un stil rudimentar, eu confuzii, 
greșeli de ortografie supărătoare 
(inadmisibile absolvenților clasai a 
Xl-a) care au vădit lipsă de pregă
tire. Deși unii candidați au folosit, 
mai ales la subiectul despre Emi- 
.nescu, citate, ele au fost inexat re
date si slab comentate. A lăsat mult

c.
angajfaza de

LARII ÎNTRE 1 175 ȘI

ALIMENTARA
Petroșani

URGENȚA DOI CONTABILI I CU SA-

1 300 LEI LUNAR,

CONDIȚII DE ANGAJARE: STUDII MEDII ȘI 7 ANI 

VECHIME ÎN FUNCȚII ECONOMICE.
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Evoluția situației din Orientul Mijlociu 
Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a 0. N. U.

Sosirea la New York 
a delegației României

NEW YORK 19. Trimisul special 
Agerpres, B. Căplescu, transmite : 
Duminică seara a sosit la New York 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, pentru a parti
cipa la sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată examinării situației din O- 
rientul Apropiat.

Din delegație face parte și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia. Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Kennedy, delegația 
a fost întîmpinată de șeful protoco
lului O.N.U., Pierre de Meulemees- 
ter. AU fost de față ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al țării noastre la 
O.N.U.. Petre Bălăceanu, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în S.U.A., precum și membri a’ 
misiunii române la O.N.U.

★

TRIPOLI 19 (Agerpres). — întru
nit într-o ședință specială, Consi
liul de Miniștri al Libiei a hotărit 
să acorde R.Ă.U. un credit de 10 mi
lioane lire sterline, Iordaniei 6 mi
lioane, iar Siriei 4 milioane lire 
sterline.

*

BAGDAD 19 (Agerpres). — Ira
kul a reluat duminică pomparea 
petrolului spre rafinăriile din Tri 
poli (Liban) pentru a satisface ne
voile locale. A fost permisă, de ase
menea, cu cîteva zile în urmă, 
scurgerea petrolului și spre Siria, 
tot pentru necesitățile locale.

Declarația lui Roland Leroy 
în Adunarea Nafională franceză

PARIS 19 (Agerpres). — „Regle
mentarea conflictului din Orientul 
Mijlociu poate și trebuie să fie 
înfăptuită prin tratative, în cursul 
cărora să se țină seama de inte
resele tuturor popoarelor din a- 
ceastă regiune și de interesele pă
cii", a declarat în cadrul dezbate
rilor din Adunarea Națională fran
ceză Roland Leroy, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Fran
cez. Subliniind că comuniștii fran
cezi au sprijinit întotdeauna drep
tul tuturor popoarelor la indepen-

Incidente la Basseterre
NEW YORK 19 (A- 

gerpres). — . Trei per
soane au fost rănite 
cu focuri de armă în 
apropiere de cartierul 
general al poliției din 
Basseterre (Insula 
Kitts), în timp ce poli
ția aresta un locuitor 
din Insula Anguilla 
Sub acuzația de port 
ilegal de armă. Unul 
din răniți, un băiat de 
19 ani; se află în stare 
gravă.

Incidentele care au 
avut loc duminică la 
Basseterre, capitala 
„statului asociat" la 
Marea Brilanie, alcă
tuit din insulele St. 
Kitțs. Anguilla și Ne
vis, urmează procla
mării independenței 
Insulei Anguilla de că

tre liderii politici ai 
celor 6 000 de locuitori 
și anunțării intenției 
de a deveni un teri
toriu asociat la Statele 
Unite.

După cum relatează 
agenția Associated 
Press, 19 persoane au 
fost arestate săptâmî- 
na trecută la Basse
terre, sub acuzația de 
a fi încercat să răs
toarne guvernul cen
tral al acestui „stat a- 
sociat" la Marea Bri- 
tanie din regiunea 
Mării Caraibilor. Prin
tre arestați se află 
William Herbert, lide
rul partidului de opo
ziție Mișcarea de ac
țiune populară, care a 
fost acuzat de „rebe
liune armată" si încer

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Luni după-amiază, la orele 16,56 
(ora Bucureștiului), au început 
dezbaterile sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U., 
convocată pentru examinarea si
tuației din Orientul Mijlociu.

Primul a luat cuvîntul șeful de
legației sovietice, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a propus un 
proiect de rezoluție. Proiectul cere 
condamnarea acțiunilor agresive 
ale Izraelului și a ocupării con
tinue de către Izrael a unei părți 
din teritoriul R.A.U., Siriei și Ior
daniei, cere ca Izraelul să-și re
tragă trupele, imediat și fără nici 
un fel de condiții, de pe terito
riile statelor menționate, la linia

NOUL GUVERN AL R. A. U.
CAIRO 19 (Agerpres). — Luni 

după-amiază, agenția M.E.N. a a- 
nunțat noul guvern al R.A.U. Din 
guvern fac parte Gamal Abdel 
Nasser, președinte, Zakaria Mo- 
hieddin, Hussein El-Shafei, Ali 
Sabri, Sidki Soliman, vicepreșe
dinți, Sharawy Gomaa, ministru 
de interne, Abdel Wahab El-Bishry, 
ministru de război, Mahmud Riad, 
ministru al afacerilor externe, 
Hassan Abbaszak, ministrul eco
nomiei și comerțului exterior, Ab
del Ahmedel Kayssouni, ministru 
al planificării,, și alții. Membrii 
noului guvern vor depune jură- 

dență, suveranitate și alegere li
beră a instituțiilor și guvernelor 
lor, el a spus că „principala cauză 
a actualei crize din Orientul Mij
lociu este dorința magnaților pe
trolului și, în primul rînd, a celor 
americani de a pune din nou mi
na pe zăcămintele de petrol". Re- 
ferindu-se la posibilitățile de re
glementare a conflictului, Leroy a 
subliniat că trebuie să se ceară 
evacuarea trupelor izraeliene de 
pe teritoriile ocupate.

care de răsturnare a 
guvernului. De aseme
nea, au fost arestați 
alți lideri ai acestui 
partid ea și conducă
tori ai unor organiza
ții obștești. Printre a- 
ceștia se află procu
rorul Geoffrey Boon, 
învinuit de „nesupune
re civilă" și incitare 
la folosirea de mijloa
ce ilegale pentru răs
turnarea guvernului. 
Primul ministru al 
„statului asociat", Ro
bert Bradshaw, a de
clarat într-o cuvîntare 
radiodifuzată că a fost 
oferită suma de 100 C00 
de dolari unor specia
liști în mînuirea ar
melor de foc pentru 
răsturnarea • guvernului 
său. 

de armistițiu și să respecte sta
tutul zonei demilitarizate, după 
cum s-a consemnat în acordurile 
comune de armistițiu, cheamă 
Consiliul de Securitate să ia mă
suri active și imediate în vederea 
lichidării tuturor urmărilor agre
siunii, săvîrșită de Izrael.

In continuare a luat cuvîntul 
ministrul afacerilor externe al Iz
raelului, Abba Eban, care a expus 
poziția țării sale; folosind dreptul 
de replică, au mai vorbit repre
zentanții Arabiei Saudite, Statelor 
Unite și Marii Britanii.

Ședința Adunării Generale s-a 
încheiat, dezbaterile urmând să fie 
reluate marți la ora 16,30 (ora 
Bucureștiului).

mîntul astăzi (marți), urmînd să-și 
„asume imediat responsabilitățile".

Comentînd reorganizarea guver
nului R.A.U., cu puțin timp îna
inte de anunțarea creării noului 
cabinet, ziarul „Al Ahram" arată 
că președintele Gamal Abdel 
Nasser formează un nou guvern 
sub propria conducere, potrivit 
unui plan menit să mobilizeze e- 
nergiile țării pentru a se putea 
face față situației create în urma 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
La rîndul său, ziarul egiptean de 
seară „Messa" scrie că sarcina ur
gentă a noului cabinet va fi „să 
întărească edificarea internă a 
țării".

Citind același ziar, agenția France 
Presse relatează că președintele 
Gamal Abdel Nasser a fost numit 
în funcția de secretar general al 
Uniunii Socialiste Arabe în locul 
lui Aii Sabri.

Manifestații ale negrilor din sfatul Georgia
Orașul Atlanta (statul Georgia) a fost in ultimele zile teatrul unor 

puternice manifestații ale negrilor împotriva discriminărilor rasiale. Pen
tru stabilirea „calmului" poliția a operat numeroase arestări. Printre cei 
arestați se află și Stockely Carmichael, fostul președinte ai Comitetului 
studenfesc pentru coordonarea acțiunilor neviolente. Cu o săptămînă în 
urmă Carmichael, reținut de poliție, a fost eliberat pe cauțiune.

MARTIN LUTHER KING VA FI ÎNCHIS
Curtea Supremă a S.U.A. a res

pins cererea liderului populației de

NAUFRAGIU
Gărzile de coastă ale S.U.A. au 

anunțat că 39 de membri ai echi
pajului tancului petrolier suedez 
„Emma Fernstrom", cu un depla
sament de 20 000 tone, au fost 
luați pe bordul tancului norvegian 
„Titus", după ce nava suedeză a 
luat foc în Oceanul Atlantic. E- 
chipajul a abandonat vasul și s-a 
urcat în bărcile de salvare, ele 
putînd fi ajunse repede de petro
lierul „Titus", care a recepționat 
semnalele de ajutor.

împotriva „Corpului 
Păcii"

DAR ES SALAAM 19 (Agerpres). 
Partidul Uniunea națională africană 
(T.A.N.U.) din Tanganica a cerut 
guvernului să preia controlul asu
pra școlilor de misionari și parti
culare, abolirea instrucției religi
oase și înlăturarea imediată a tu
turor profesorilor americani sosiți 
în țară în cadrul așa-zisului „corp 
al păcii',

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu a sosit la Belgrad

BELGRAD 19, Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Luni a sosit la Belgrad Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, pentru a parti
cipa Ia întîlnirea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-iugoslave de 
colaborare economică-

El a fost întîmpinat la sosire de 
Mustafa Săbiei, membru al Vecei 
Executive Federale, președintele

Congresul sindicatelor 
din R.P. Polonă

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 
19 iunie, în Palatul Culturii și Ști
inței din Varșovia s-a deschis cel 
de-al VI-lea Congres al sindicate
lor din R. P Polonă. Din țara noas
tră la congres participă o delegație 
condusă de Dumitru Gheorghiu, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
■al Uniunii Generale a Sindicate
lor.

La ședința de deschidere au par-

VIETNAMUL DE SUD

Acfiuni ofensive împotriva 
trupelor americane

SAIGON 19 (Agerpres) — In Ul
timele două zile, în Vietnamul de 
sud forțele patriotice au lansat nu
meroase acțiuni ofensive împotriva 
trupelor americane în diferite re
giuni ale țării. Potrivit agenției 
V.N.A., sîmbătă după-amiază pa- 
trioții au surprins în pădurile din 
regiunea Bien Hoa unitățile primei 
divizii de infanterie americane, an
gajate în operația „Billings". Sol- 
dații americani, scrie coresponden
tul agenției France Presse, aflați 
în luminișurile care în jungla dea
să erau singurele zone posibile 
pentru aterizarea elicopterelor, au 

culoare, laureat al premiului No
bel, Martin Luther King, de a anula 
hotărîrea Tribunalului din Birming
ham cu privire la condamnarea a- 
cestuia. Martin Luther King a fost 
condamnat în 1963 la 5 zile închi
soare pentru că a participat la de
monstrație antirasială din această lo
calitate. Intr-un interviu televizat, li
derul populației de culoare ameri
cane a declarat că aceasta este o 
hotărîre regretabilă, care va întări 
convingerea negrilor că nu vor pu
tea obține egalitate rasială prin 
mijloace pașnice.

Mașină, care înlocuiește medicul
Specialiștii sovietici 

au realizat un sistem 
automat de mașini u- 
niversale care stabilesc 
cu o mare precizie 
diagnosticul diferitelor 
boli umane, precum și 
defectele in construc
ția unor mecanisme 
tehnice complicate.

Ca Institutul de chi

rurgie „Vișnevski" din 
Moscova se stabilește 
cu ajutorul acestui 
sistem diagnosticul u- 
nor boli infecțioase, 
boli de ficat, rinichi 
și stomac, precum șt 
al unor mdlformațiuni 
cardiace congenitale 
sau căpătate ulterior. 
Sistemul s-a dovedit

părții iugoslave în Comisia .mixtă 
guvernamentală româno-iugoslavă 
de colaborare economică.

In aceeași zi a avut loc prima 
întîlnîre a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă, cu care pri
lej au avut loc convorbiri privind 
dezvoltarea cooperării economice 
între Republica Socialistă Româ
nia și R.S.F. Iugoslavia.

ticipat Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și Ed
ward Ochab, președintele Consiliu- 
lui de Stat, și alți conducători de 
partid și de stat.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de I. Loga-Sowinski, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor, a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

fost prinși în două ambuscade suc
cesive. *

Tot în provincia Bien Hoa au 
avut loc angajamente între patrioți 
și trupele americane la aproxima
tiv 30 și 40 km de Saigon, în ca
drul operațiilor „Akron" și respec
tiv „Coronado".

Lupte puternice, scrie agenția 
Reuter, au avut loc și în apropie
rea bazei militare americane de Îs 
Da Nang, unde unitățile patriotice 
au atacat cu obuze și mortiere tru
pele speciale americane dislocate în 
cadrul operației „Beacon Torch'*.

Mitinguri și demonstrații 
în Franfa

De trei zile se desfășoară în în
treaga Franță mitinguri și demon
strații de protest pentru încetarea 
agresiunii americane în Vietnam. In 
portul Le Havre, la demonstrații au 
participat reprezentanți ai 25 de 
partide și organizații politice. De
monstrații asemănătoare au avut 
lcc la Paris și în 110 orașe din 
Franța. '

Ișî vor închide porțile
Șantierele navale daneze „Bur-“ 

meister et Wain", înființate cu a- 
proximativ un secol în urmă, îșî 
vor închide porțile. Conducerea a- 
cestor șantiere, Ia care lucrează 
aproximativ 4 000 de salariați, a 
anunțat că din cauza nerentabili- 
tății ele vor fi închise.

atît de eficient incit, 
la acest institut, nici 
un bolnav nu este o- 
perat înainte de stabi
lirea diagnosticului la 
mașină. Ea stabilește 
diagnosticul cu p pre
cizie de 95 la sută, a- 
dică cu mult mai ma
re decit o pot asigura 
specialiștii cei mai ca
lificați.
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