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LA E. M. VULCAN

o dezerta
ÎNCĂ 
NEVALORIEICATĂ
PE DEPUN

De la începutul anului și pînă 
la data de 13 iunie, colectivul minei 
Vulcan avea un minus de 3 230 tone 
cărbune față de plan. Cînd indicele 
de îndeplinire a planului e cu sem
nul minus în față, iar rămînerea 
în urmă e de ordinul a mii de tone 
îți pui în mod firesc întrebarea : 
Care e cauza ?

Rămînerea in urmă a minei Vul
can se datorește de fapt mai multor 
cauze. Greutăți de ordin tectonic 
(sărituri în strat), efectiv redus de 
muncitori etc. Acestea sînt greu
tăți obiective. Există însă și cauze 
subiective.

Cauza principia a nerealizării 
sarcinilor de plan la E. M. Vulcan 
este nevalorificarea pe deplin a tim
pului de muncă. Numai în primul 
trimestru din acest an, din cauza 
celor 1 646 de absențe nemotivate și 
1 343 învoiri s-au pierdut 3 710 tone 
de cărbune. Prin cele 770 absențe 
nemotivate și 834 învoiri din lu
nile aprilie și mai s-au mai pierdut 
circa 2 000 tone de cărbune. Dacă 
nu erau absențele nemotivate și în
voirile E. M. Vulcan ar fi putut 
avea iri locul minusului o depășire 
de plan de peste 2 500 tone de căr
bune. A fost însă acest „dacă“, iar 
efectele lui negative se cunosc.

Vă2înd această situație îngrijo
rătoare a producției, organizațiile 
de bază de partid, sindicale și de 
U.T.C. — îndrumate de comitetul 
de partid al minei — au desfășurat 
o intensă muncă politico-educativă 
în vederea întăririi disciplinei, fo
losirii pe deplin a timpului de 
muncă. S-au obținut și unele re
zultate. Numărul absențelor nemo
tivate a scăzut în fiecare lună. 
In luna ianuarie numărul absen
țelor nemotivate a fost de 652, iar 
îh luna ma; ele au scăzut la 327, 
deci la jumătate. In scădere con
tinuă a fost si numărul învoirilor : 
de la 581 în ianuarie, la 286 în a- 
prilie. In luna mai s-a întîmplat
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul Antal Apro
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit miercuri dimineața pe to
varășul Antal Apro, vicepreședin
te al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, pre
ședintele părții ungare în Comi
sia mixtă guvernamentală de co
laborare economică româno-un- 
gară.

La primire a luat parte tovară
șul Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

A fost de față, de asemenea, 
Jozsef Vince, ambasadorul Unga
riei la București.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Cu planul semestrial îndeplinit

DEPOZITUL I. R. V. A. 
PETROȘANI

Ieri, 28 iunie, depozi
tul de recuperare și va
lorificarea ambalajelor 
din Petroșani a raportat 
îndeplinirea planului pe 
6 luni. Astfel, pînă la a- 
ceastă dată, la planul 
valoric, la reconditionări 
și transport s-au înre

gistrat depășiri impor
tante: 378 833 lei, 1 346-000 
lei și respectiv 2 159 to- 
ne-kilometrice. Economi
ile realizate prin redu
cerea Cheltuielilor de 
transport, în primul se
mestru, depășesc 18 000 
lei.
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E. M. Lupeni. Sistemul de tă
iere al mașinii de havat a 
fost modificat. După ultimele 
verificări, efectuate de Răș- 
culete Ion și Rusu Vasile, ma
șina se va întoarce. în abataj, 
unde va „mușca" fîșiile de. 
aui negru, micșorînd efortul 

fizic al minerilor

Sirena anunțase de mul: 
intrarea în schimbul 

de noapte. Una cite una lu
minile s-au stins la blocuri 
și în case. Doar una singură, 
solitară parcă în mijlocul u-

Opera din Timișoara 
continuă să culeasă 
aplauze

Azi, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, la 
ora 20,30, Opera din Ti
mișoara va prezenta „Sil
via" — operetă în trei 
acte de Kalman Imre pe 
libret de Bakoffi și Kel
ler și „Țara surîsului" 
operetă romantică în 
două acte de Frantz Le- 
har pe libret de L. Her- 
zer și Honer. Din nou 
publicul petroșănean va 
așculta și apladda vocea 
de aur a sopranei italie
ne Claudia Parada.

Gata pentrn reteutie
S-au terminat lucrările

Ia blocul A 1, unul din 
cele mai frumoase blo
curi din cartierul Braia 
al orașului Lupeni. Blo
cul are zece etaje și o 
suprafață locuibilă de 
2 800 metri pătrați. Cele 
88 de apartamente sînt 
gata pentru recepție

ipettatolnl 
fazei regionale

Comisia de organizare 
celui de-al VIII-lea 

concurs al formațiilor ar
tistice de amatori prezin
tă sîmbătă, la ora 18, și 
duminică de la Ora 10 și 
ora 17, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, 
spectacolul-concurs fază 
regională. Vor participa 
brigăzi artistice, formații 
de muzică ușoară și mu

zică populară, formații de 
muzică simfonică și. fan- 
îare, coruri, echipe de 
dansuri populare, gru
puri vocale, soliști vo
cali și instrumentiști din 
cadrul așezămintelor cul
turale, cluburilor sindi
cale și a cooperativelor 
meșteșugărești’ ale raioa
nelor Hațeg, Hunedoara, 
precum și din Valea 
Jiului.

atelier nou 
In construcție

In incinta minei Lu- 
peni, lîngă actualul ate
lier electric, a început 
ridicarea zidăriei la o 
nouă clădire care va a-

vea două nivele și va 
adăposti atelierul elec
tromecanic. Pentru mon
tarea și utilizarea aces
tui atelier s-a investit 
suma de 4 000 000 Tei. 
Atelierele vechi — me
canic și electric — se 
vor desființa (cu' excep
ția forjetiei), iar secțiile 
respective se vor Con
topi în noul atelier.

IrHitll craloneoi 
prezintă 
..Procesul Ma"

Teatrul Național din 
Craiova va prezenta mîi- 
ne, la ora 20, în sala ;de 
spectacole a Casei de 
cultură din Petroșani, 
drama în trei acte- ,,Pto- 
cesul Horia" de Al. Voi- 
tin.

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat expoziția „Italia produce"

Miercuri după-amiază tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
Iădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu. 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Florian Dănălache. Janoș 
Fazekaș, Mihai Gere. Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Mihaj Dalea, 
Virgil Trofin au vizitat expoziția

„Italia produce" organizată de In
stitutul italian pentru comerț ex
terior în Pavilionul central al Com
plexului de expoziții din Piața Scîn- 
teii.

La intrarea în expoziție, condu
cătorii de partid și de stat au fost 
înțîmpinați de Niccolo Moscato, am
basadorul Italiei la București, de

(Continuare în pag. a 3-a)

Oamenii mantii dan glas datoriei si salisfattiei 
peitio Hoiarîrea (. [. al IL J. si Mioloi 

de Mlnislîi wiîiiil majorarea salariilor mici
„O nouă dovadă a grijii partidului 
pentru ridicarea nivelului nostru 
de trai"

Oamenii muncii din 
Valea Jiului au primit 
cu deosebită bucurie 
noile măsuri ale con
ducerii partidului și 
statului cu privire la 
majorarea salariilor 
mici. Iată ce ne-a de
clarat muncitoarea RAU 
ANA, de la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni:

„Cu nespusă bucurie 
am aflat, din ziare, des
pre recenta Hotărîre a 
C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri pri
vind majorarea salari
ilor mici. Potrivit aces
tei măsuri, mie îmi va 
crește salariul cu (00 
lei. Măsura luată de 
conducerea partidului 
și statului pentru spo
rirea salariilor mici do
vedește încă o dată gri
ja deosebită ce se a- 
cordă în țara noastră

îmbunătățirii continue 
a nivelului de trai ai 
celor ce muncesc. Ma
jorarea salariilor mici 
face parte . din Hoțărî- 
rile Congresului al IX- 

Tea al partidului și, pre
cum se 'vede, această 
prevedere s-a Jnfăptult 
cu uit an mai devreme.

Ca muncitoare, voi 
depune toate eforturi
le; la locul de muncă 
unde-mi desfășor acti- 
vjțatea, ca șă obțin noi 
realizări în procesul ăe 
producție, considerînd 
că astfel îmi voi aduce 
aportul la întărirea con
tinuă a. economiei pa
triei noastre dragi".

Imbold în muncă
„Cu deosebit interes 

am citit recepta Hotă- 
. rîre a conducerii parti

dului și statului nostru 
socialist cu privire Ia 
majorarea salariilor 
mici — ne-a spus toy. 
FARCAȘ ALEXE, mun
citor la I.C.O. Petroșani. 
Această Hotărîre face, 
ca începînd cu 1 au
gust, salariul meu să 
crească cu 11,5 procen
te, Și această măsură, 
ca de altfel și reduce
rile de prețuri, și legea 
pensiilor ș. a. vădesc 
grija deosebită ce ne-o 
poartă condt^erea parti
dului. și stalului nos
tru. Răspunzînd acestei 
griji mă voi strădui, ca 
la locul meu de mun
că, să-mi îndeplinesc 
exemplar datoria, să 
nu-mi precupețesc efor
turile aducîndu-mi ast
fel contribuția la con
tinua înflorire a Româ
niei socialiste".

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER 
îne. rede*e aathe ui...

nui ocean de întuneric, mai 
stăruia la geamul unei locu
ințe de pe strada Castanilor. 
Intr-un tîrziu și aceasta se 
stinse.

...Doctorul Daniel Nicolae 
abia apucase să' ațipească. A- 
vusese o zi grea la spital. A 
fost solicitat în mai multe 
rînduri la căpătîiul unor bol
navi. Cînd s-a întors acasă 
își propusese să citească doar 
o jumătate de oră și apoi să 
se culce. Vechea pasiune pen
tru citit învinsese însă atît 
somnul cit și oboseala. Trecu- 
'se o oră, două, aproape că 
uitase cit, pînă ce, în sfîrșit, 
s-a lăsat învins -de somn.

O oneria îi curmă însă 
brusc somnul, care a- 

bia începuse să se înfiripe. 
Ascultă timp de cîteva clipe 
cu speranța că doăr-doar s-a 
înșelai și poate visase. Dar 
nu, soneria deveni din nou 
ceva real. Cînd a deschis ușa, 
în prag, l-a întîmpinat un 
necunoscut. .

— D’on doctor, știți, tata se 
simte rău de tot. Nu știm ce 
să-i mai facem. V-am ruga 
dacă puteți...

— Bine, bine unde se află ?
— La Răscoala; nu am avut 

cu ce-l aduce...
— Nu ați chemat salvarea? 

. — Nu, nu âm avut de unde 
telefona. Și apoi am dori să 
veniți dumneavoastră... Tata

așa vrea el... Ce să-i facem... 
Ne-a trimis la dumneavoastră.

— Uite ce e, dacă zici că 
îi e rău, ce să mai lungim vor
ba. Pînă ce eu mă îmbrac 
dumneata să fugi la spital 
după salvăre. In două minute 
Sînt gata și pornim.

/n noaptea aceea Negoi
Lazăr din satul Răscoa

la a fost transportat de ur
gență la spital. Prezenta astm 
bronșial. Intre timp a inter
venit și o altă complicație : 
insuficiență cardiacă acută cu 
colaps cardiovascular. A fost 
nevoie într-adevăr de o inter
venție medicală urgentă. Viața 
bolnavului se afla în mîinile 
medicului. I s-au aplicat de 
urgență medicamentația nece
sară și oxigenoterăpie, AU 
fost necesare ore de muncă 
încordată. Cînd înspre dimi
neață, medicul Daniel s-a 'n-, 
tors acasă obosit, dar cu sa
tisfacția datoriei împlinite, 
viața bolnavului era în afată 
de orice pericol. Azi Negoi 
Lazăr s-a reîntors din nou 
cdsă.

i s-au povestit la spi
talul din Petrila multe

lucruri interesante despre me
dicul Daniel. Despre pricepe
rea, devotamentul și încrede-

C. COTOȘPAN
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MR. 12 7!
ta aparență yn qjn serios. îngri

jit îmbrăcat, brunet, m yn păr ne
gru și onțlyiat. tatr-nn cuvînț ogeo 
<?® se Cbaarnă un bărbat care la 
prima vedere face p impresie bună. 
Insă...

Ppar jn cîțjva ani, N, Comei a 
fost avariatul a 5 unități; Prepa- 
rația și mina Lupeni, sectorul I.L.L. 
Lueeni, I. F. Petroșani, lotul 
T.C.M.M. Uricani. Cu toate că n-are 
nici o calificare, i ș-a oferit posibi
litatea șy llțcrege și șă cîștige, Par 
aproape întotdeauna s-a întțmplat 
ca în scurt timp lucrurile sg ia un 
curs, nu dintre cele mal favorabile. 
Face ce face și intră în conflict cu 
cei din jur, cu conducerea, pînă se 
ajunge ia O hOtărîre drastică Î des
facerea contractului de muncă. 
Considerîndu-se un om corect și ca
pabil, convins fiind că n-are nici p 
vină („Sînt pornit pe iuerpri bu
ng" !) N, Corpel jneepe să reclame. 
Scrisorile ayînd aproape unyl și 
același conținut, ticluite de obicei 
pînă după miezul nopții sînt ex
pediate șprg toațe forurile pasibile 
— ministere, organe centrale de 
partid și sindicale (inclusiv Consi
liul de Stat, Consiliul de Minișțri, 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Forțelor Armate).

Fără pic de responsabilitate, oa
menii eu munci de răspundere, el 
îi categorisește drept ..incapabili’’, 
„lași, bandiți, venetici”. In nenumă- 
ratele sale șerișpri poți găsi amă
nunte despre presupuse hoții și ex- 
crocherii, iar cel neîndreptățiț și

nevinovat totodată este Singur el 
N, Cornel.

ff. Cornel nu scrip d« ieri, de agi 
pltageri ci de mulți ani, îmi decla
ra în urmă cu cîteva zile că ar fi 
expediat scrișoarea nr. ia?! Misi
vele șale, dovedite a fi simple acte 
de răzbunare au pus pe drumuri 
nepumărați lucrători &le organelor 
centrale și regionale. Deci timp și 
bani irosiți zadarnic. Asta fără a 
aminti de sutele de ore pe care 
le-au acordat cercetărilor, verifi
cărilor și referatelor lucrători ai 
Organelor de pprțjd șl de stat din 
cadrul apașului PetlWIli. Tgțyl în 
încercarea de a limpezi ape tulbu
rate do N. Cornel.

știut este că nimănui ny4 eșțe 
îngrădită posibilitatea do a șe a- 
dresa forurilor competente în sco
pul lichidării unor pepjungyrj, de 
a șplicitg sprjjin atunci efod în- 
țîmpină greutăți. Dgr, de aici și 
pînă ia a bsmbarda sur și simplu 
forurile de conducere, perșegye cp

munci de răspundere cu scrisori 
care vorbesc de pbuzpri imaginare 
și abundă în calopinți, asta-i chiar 
prea de tot !

Ceea ce miră Ja N. Cornel este 
faptul că tocmai el își permite să 
țină lepțij de etică, el cei care nu 
s-a împăcat niciodată cu disciplina 
muncii, nu s-a achitat de sarcinile 
ce i s-au încredințat, creează o at
mosferă neprielnică de muncă aco
lo unde este repartizat să lucreze.

In timp ce marea majoritate a 
cetățenilor își dedică timpul înde
plinirii obligațiilor de șervipiu. ri
dicării calificării, îmbogățirii gpU 
rituale sau distracției, un om din 
Uricani irosește timp și bani pen
tru a ticlui calomnii. Iată faptele 
care spulberă impresia bună pe 
care ți-o face la prima vedere...

Ce-o fj făcînd acum N. Cornel ? 
Oare sa pregătească scrisoarea 
nr, 120 ?

Francisc VETHO

Pregătiri în vederea deschiderii 
unfti noi cariere pentru exploatarea 

lignitului în regiunea Oltenia
CHAIQVA- — După recenta de

viere a apelor Jiulyi, în zona bazi
nului carbonifer al Rovinarjlor a 
fost creată posibilitatea începerii

Duminică.

Promenadă 
matinală

Foto :
N. Moldovaanu

lucrărilor de deschidere a carierei 
de lignit Gîrla. Producția viitoarei 
unități miniere asigurată de un 
bogat zăcămînt geologic aflat suh 
vechea albie a Jiului — se va ri» 
djpa la peste 2 200 600 tone anual- 
in vederea dării în expolatare a 
npii cariere -=- prevăzută pentru 
anul to(W — au început lucrările la 
tranșeele de așecare și deschidere. 
Lucrările de deofeertare însumează 
suțe de mii do* metri cubi de sto- 
rrl.

(Agerpres)

.............

Inlreprindereă de construcții

forestiere cel de la Surdue

1N EDITURA ACADEMIEI

Și melcul a cîștlgat întrecerea
Să tot fi fost prin lima «n 

i prifie, Trezit din hibernare de 
razele călduțe ale soarelui un 
melc, ce-și avea domiciliul «la
bil îu păduricea de brazi de 
lingă tunelul din Petrila, ș|-g 
sens tim>d carpileie, apei g 
ieșit cg toțul din cochilie, A 
privit sfios în jur și nu-j ve
nea să creadă ochilor. Drumul 
de asfalt Petrila — Lonea in- 
trase în reparație.

-T-. De-acum n-n să mai fiu 
trezit din semn de hurducătu
rile ce le fac mașinile intrînd 
prin gropi — și-a zis satisfăcut. 
Apoi, ghicind parcă „operati
vitatea" cu care se vor des
fășura lucrările de reparare a 
drumului, șe adresă celorlalți 
melej din colonie;

— Ii vedeți, frățînilor, cum 
lucrează J 1 Pun rămășag că eu 
parcurg pe jos, și fără să a- 
lerg, drumul de aici pînă la 
Lonea și înapoi înainte de a 
șe termina repararea asfaltotot 

Cunasejndu-1 ca pe cel mai

comod și mai leneș din semin- 
lia Iui au pus toți melcii ră
mășag că pierde,

întrecerea dintre cei ce re* 
pară drumul și melc a început, 
Par pas de-i șcpgte pe melc 
din viteza lui- Și»a .întocmit 
un grafic pe ore și zile si mi 

bar fi depășit pentru nimic în 
lume. Ajuns Ia Lonea, pe la 
jumătatea lunii mai, Ie-a trans
mis telegrafic confraților :

— Sosit cu bine la Lgnea. 
Stop ! De mîine, pornesc la 
drum spre casă, Sjtop ! Pe eei 
de la reparații ng-i văd- Stop ! 
Comunicați urgent: au rămas 
mult în urmă ? Stop !

Auzind cei de la reparatul 
drumului dd Întrecere au egu-
tat șă oprească mersul melcu
lui spre victorie. An. lăsat gro
pile să se adincească, au ridi
cat de pe porțiuni întregi as- eu n-aș pune, 
faltul, dar totul a fost zadar-

1
ee au

(Urmare din pag. 1)

Psihologia muncii industriale I
I
II
I

I
Itojt sglvoțg 

Cernăzegnu Anghel, 
t r-y n m r —

Lucrarea începe cu 
un capitol introductiv 
în care se face un 
scurt istoric al psiholo
giei muncii de la sfîrșj- 
țul secplului 31 XlX-lea 
și pînă azi.

Irț continuare se ana
lizează bazele procesu
lui do muncă, compo
nentele activității și 
funcțiile omului în di
ferite procese de mun- 

. că, recepționarea infor
mați®}, prelucrarea și 
decizia, in legătură cu 
procesul muncii sini 
gtudiațe oboseala, mono
tonia, regimul de mun
că (schimburile), acci
dentele și protecția 
muncii-

rea care știe să o insufle 
nevilor- Marian loan din 
nea, probabil, că nu-l va 
niciodată. A fost adus la 
talul din Petrila bolnav
arteroșclerază cerebrală cu un 
epistaxis masiv. Tensiunea îi 

de aseme- 
palide. Bu- 
îi erau US- 
lg distanță 
dezhidratat

bol- 
Bo- 

Uița 
spi- 

de

diferitelor co- 
din întreprin

de a conce- 
organizg jn- 

saneinilpr, 
colaborare,

Lucrarea cuprinde și 
două capitale care se 
ocupă de aspectele PSi-- 
hologice ale muncii in
dustriale, studiind pși- 
hologia 
lect-ivc
deri, modul 
pe și de a 
definirea 
spiritul de 
stilul de muncă, simțul
de răspundere față de 
colectiv, structura psiho
socială a întreprinderii. 
jBțnt analizate, pe bgzg 
dațelor științifice rela
țiile întreprinderii cu 
mgrele public, psiholo
gia consumatorului și 
psihologia reclamei, ne
voile pieții.

erg slabă, pulsul 
nea, tegumeneie 
?0?e muepuseZe 
Pate, Se. vedea de 
că bolnavul era
și prezenta semne de pierdere 
mare de singe. Și-a revenit 
ctoîfl ppȘte 10 zile. Viața i-a 

șglvată- Sau un alt caz. 
lucrător 

la LC.fi.T.L Petroșani, i s-a 
Splîșțs doctorului Daniel că are

amețeli ți furnicături în pi
cioare, Pupă consultare s-a 

I OOnSțatat că suferă de artero-
șcleroză generalizată, cu tuț, 
t/urfiri circulatorii periferice. 
Ltl examenul clinic și apoi la

nto, Melcul înainta încet șt 
sigur, Sulele de gropi de la 
blocurile dinspre Cimpa și pi- 
nâ în centru le-a ocolit cu o 
răbdare demnă de invidiat. Pe 
podul de lingă Sfatul popular 
al orașului era insă cit pe aici 
să șe înece într-o baltă pro
venită din ploaie. Apoi trece
rile peste porțiunile cu asfalt 
ridicai au fost un adevărat cal
var. In ?iua de a? ale lunii iu
nie a ajuns însă eu bine la tu
ne). De aici încolo e floare la 
ureche, Mai are de mers doar 
cale de'o ăi pînă acasă pe un 
drum neted și bun. In 28 ale 
lunii și-g îmbrățișat cu bucu
rie neamurile. Se plimba țan
țoș prin colonia de melci. Cîș- 
tigase întrecerea. înfumurat de 
această victorie a afirmat sus 
și tare că va face de două ori 
duș-jntors drumul de acașă la 
Lonea și drumul țol nu va fi 
terminat- Nimeni insă din nea
mul melcilor n-a îndrăznit să-l 
contrazică și «ă pună eu ei ră
mășag, Cu viteaa cu pare îna
intează repararea drumului niei

d. c.

Tra- 
bob 
con- 
ț>u- 
am-

oscilometrie s-a constatat că 
avea oscilația zero, pulsul ze
ro iar tensiunea nu i se pu
tea lua. A fost internat, 
tamentul era cant tardiv, 
navul prezentîndu-se la 
suit cu multă înțîrziere. 
tea rămîne paralizat, la
bele picioare. Și totuși, dato
rită priceperii și devotamen
tului medicului internist Da
niel Nicolae bolnavul Cernă- 
zeanu Anghel a fost salvat. 
Azi se poate deplasa pe pro
priile picioare.

Desigur că multe alte exem
ple s-ar mai putea da din 
munca medicului internist 
Daniel Nicolae de la spitalul 
Petrila, despre priceperea și 
competența lui. Minerii din 
Petrila ca și cei din Lonea 
ori din satele din împrejurimi 
îl cunosc bine. La E. M. Pe- 
țrilg a făcut parțe șț din e- 
chipa de salvare, Ziua șau 
noaptea, medicul Daniel se

Excursiile școlare 
șl rolul lor util

Excursiile șj drumețiile gu un rol 
important în procesul de cunoaștere 
a fenomenelor naturii. Cu geegstg 
ocgzie elevii sînt învățat! să cu
noască și sg iubegsca frumusețile 
și bogățiile patriei.

In timpul excursiei se adînceșc 
totodată cunoștințele didactice ale 
școlilor- Prin folosirea scării do 
proporție în prezentarea grafică a 
distanțelor, folosirea busolei, a pla
nului topografic, ei învață șă se p- 
rienteze în natură să cunoască 
setpnele convenționale ale planu
lui și ale hărților geografice, pa
ralel cu acestea, elevii șînt îndru
mați să colecționeze-eșantioane de 
mipergle pentru muzeul școlii, să 
înțpcmească ierbare pe specii d® 
plante, insectare, să cunoască flo
ra și fauna patriei. Cunoscând ro
lul educativ al excursiilor, colec
tivul Școlii generale nr- 3 din Lu
pani a organizat în acest an, ex
cursii interesante lg care au parti
cipat, în trei serii, cîteva zeci de 
elevi Cu acest prilej gu fost yizi-. 
toțe rezervația dendrplpgică de la 
Simeria, ai cărei arhori, din dife
rite țări ale ’urnii, au .suscitat în , 
mod deoșepit interesul elevilor Țoț 
cu această ocgzje excursioniștii au . 
văzut și punctul zoologic format 
din animale și păsări cu penaj co
lorat, Elevii școlii noastre au fost, 
dp asemenea, Ja rezervația de zim
bri din Hațeg, la ruinele cetății 
Sarmizegetușg. Au mai fost yizi- 
tate orașul Hunedoara și castelul 
Corviniinr, cetatea Deva și muzeul.

Emil TETILEANU
Școala generală nr. 3 Lupeni

'idftien i„.
află întotdeauna la post. Nici- 
unul din solicițanți nu a ple
cat nemulțumit de la el. Oa
menii vorbesc cu respect dar 
și cp mîndrțe despre dr. Da
niel. Au multă, foarte multa 
încredere în el.

Cînd l-am cunoscut pe
dr. Daniel Nicolae l-am 

întrebat, firește, de unde fl- 
ceașță încredere g Oamenilor 
în el ? Modest, a ridicat din 
umeri și, cu un zîmbet ușor, 
mi-a răsputțs î

— Știu eu ? Poate din fap
tul că sînt unul din puținii 
medici care locuiesc în loca
litate.

L-am ruggt șă-fUi wțrbeașcfi 
despre munca dînsului la spi
tal șaif la policlinică. A fosț 
zgîrcit la vorbă. grg vădit 
stînjenit. Mi*a mărturisit doar 
că se pregătește asidu, eă, ci
tește mult, studiază mai aleș 
literatura de specialitate pen-

po- 
do- 
Nu

țru a fi la ourețit, pe cit 
sihil, eu realizările din 
meniul medicinei interne, 
ocolește nici literature bele
tristică., atît de necesară unui 
Umanist, lu schimb, cînd ă 
fost vorba de alte pasiuni, în 
afară bineînțeles, de medici
nă, mi-a vorbit cu multă pa
siune deșpre apicultura dar 
mai ales despre vînătoare. De 
data aceasta putea să-mi vor
bească ore întregi despre a- 
venturile de vînătoare. Și m-a 
asigurat că nu 
pătoreșți,

șint povești vî-

trecut cu repe- 
în compania 

acestui om cu privirea age
ră și blîndă care inspiră atîta 
încredere bolnavilor, fie că 
sjnt ei din Petrila, de la Băs- 
■oala, Lonea sau Jieț. De un
de izvorăște această încredere 
U oamenilor în el ? Oare nu
mai de la faptul că este unul 
din puținii medici egre locu
iesc în Petrila... ?

7impui a 
zidune
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Conducătorii de partid și do otot 
au vizitat expoziția „Italia producă*' SPORT* SPORT.SPORT

(Urmare din pag. 1)

dr. Franco Tai’dfoll, directorul ex
poziției, și de numeroși oamepi de 
afaceri italieni, conducători aj fir
melor participante lg gjfppaițje,

Au fost de față Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Gegr- 
ge Macovescu, prim-adiunpt al nți~ 
nistrului afacerilor externe. Au 
fost prezenți, de asemenea, miniștri, 
reprezentanți al Cajnerei dp Co
merț, ai unor instituții centrale și 
întreprinderi de comerț exterior.

In timpul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat s-au oprit în fața 
a numeroase standuri în care sînt 
expuse mașini și uțifoje pentru 
prelucrarea jnettflelop și a materia
lelor plastice, pențru industria lgm- 
nului, o gamă varjață de mașigi tex
tile și mașini pentru industriile a- 
limentară, chimică și farmaceutică,

Noi obiective de deservire turistica
Pentru actuqlul sezen turișțip, 

prin grjja cooperației de cyusuin, 
jap fost date în folosință încg șapte 
campinguri la Valea Urșylyi și Lq- 
tpișor în regiune Argeș, la Albita 
Și Șîrbi în regfonea foși, Rădă- 
șeni în regiunea Suceava, la Șag- 
Timișeni și Cosței jn regiunea Ba
nat.

In curînd se va termina con- 
. rțrLicția altor obiective de deser- 
, vire turistică : un camping la Șăf* 

tica în regiunea București, o ca
bană pe vîrful muntelui J3ucfo, la 
o altitudine de 1 400 m, pe șoseaua 
Gheorghieni ■— Băile Sevpta, pri
mul han turistic ]a Agapia, în a-- 
propierea mănăstirii, cu 40 de fo
curi.

Avînd in vedere atracția deose
bită ce o prezintă pentru turiști u- 
nitățile de alimentație publică cu 
specific tradițional-focal, coopera
ția de consum a mai înființat în 
cursul anului 15 unități, printre 
og^e cea din pădurea Babgdag, re
giunea Dobrogea, unde în opt „co
libe" cu pereți din nuiele împle
tite, acoperite cu stuf, se servesc 
ca specialități culinare pui la fri
gare și pîrnăciori dobrogeni, o 
ștîna autentică la Ilișeșți, regiunea

SCRISORI
DE LA 
CITITORI
Pe unde frec 
minerii ?

,,Minerii care lucrează la 
E. M. Paroșeni sînt puși într-o 
situație neplăcută", ne scrie 
Am za Romulus. ,,Pînă acum 
conducerea 1. E. Paroșeni a 
admis minerilor trecerea prin 
incinta uzinei, de Ia poarta de 
lingă sțalia da ?30 kV (pe |jq« 

- _gă birourile montaj). Din mo- 
f tive mai mult sau mai puțin 

plauzibile, li s-a interzis acum 
minerilor accesul pe această 
poartă, Drept urmare, de la «ta
lia de autobuz ei șînt obligați 
să ocolească uzina luînd-o 
prin dreptul blocurilor „Inter
venții", pe linia ferată, pînă 
Ia podul de pește Jiu de tre
cere Ia mină, Altă caje nu 0, 
xistă. Dar pe lingă linia ferată 
(pe distanța de la halta Paro- 

> sepj și pînă la stația de auto- 
-buz) se execută niște lucrări 
‘de aproape un an de zile. In 
urma excavatorului au rămas 
gropi imense, veșnic pline cu 
apă- Din pricina lor, minerii 
circulă pe linia ferată pe o bu
nă porțiune, Cînd vine vreun 
tren, pel ce merge pe linie o 
obligat pur și simplu să se a- 
runce în groapă (ce te faci cu 
acele gropi pline cu apă ?)".

Pînă acum conducerea E. M. 
Paroșeni nu s-a gîndit să re
glementeze aceste incoveniente 
privind fîecerea minerilor spre 
șl dinspre mină pe lingă uzina 
Paroșeni. Dacă pină acum nu 
s.a gîndit, acum e timpul s-o 
facă. 

utilaje agricole, țnijlqgpe țppdepne 
de transport industrial, autocare și 
automobile, aparate electronice de 
măsură și control, articole elec
trica de uz casnic, produse 
alimentare, țesături, confecții, ar
ticole de artizanat. Directorul ex
poziției și aiți specialiști italtoni 
au dat ample explicații așnprg ex
ponatelor și au făcut demonstrații 
cit unele diyțrg utilaje.

Tovarășii Nicolae Ceqyșesgu și 
Chivy Stoica au semnat în partea 
de onoare a expoziției.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Cepysescu. a apreciat ex
poziția cp deosebit de iptpresantă, 
expripiîndu-și convingerea că aceas
tă manifestare va contribui !q dez
voltarea relațiilor comerciale și a 
cooperării econpmice româno-ita- 
Jiene.

(Agerpres)

Suceava, unde se găsesc produse 
specifice, hanul „La Șîmbra Qii“ 
din regiunea Maramureș, cabana 
„Ulpia Traiana" din regiunea Hu
nedoara.

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
18,00 La ordinea zilei: Organiza

rea științifică a producției fi 
a muncii.

18,20 Muțt e dulce și frumUUSo... 
Emisiune de limbă română.

18.50 Pentru tineretul școlar: Stu
dioul pionierilor.

19.30 Telejurnalul de seară-
20,Q0 Varietăți pe peliculă.
20,1$ Teleglob. Emisiune de călă

torii geografice. De la Roma 
la Cartagina.

20,40 Dicționar de personaje.
21,15 întrebări la care s-a răspuns, 

întrebări la care nu ș-a răs- 
punș încă,

21,45 Parada vedetelor-
22,00 Imagini de pe o frescă. Film 

de televiziune.
22.30 De la Giotto la Brîncuși. E- 

misiunea a Xl-a.
22.50 Telejurnalul de npapțe.
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
30 iunie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRARA; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,20 Radio-publicitate; 6,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 6,35 Reco
mandări din program; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-cutier; 7,45 Sumarul Breșei; 
8.00 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 La microfon, mefodia prefe
rată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia preferată 
(cgntinupre); 9,35 Sfatul medicului ; 
Tratamentul bglpear al reumatis
mului; 9,3Q Program muzical; 11, Q0 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică 
economică; 11,18 Parada sglișțifor și 
a orchestrelor de muzică ușoară: 
12,00 Cîntece de Ion Rădulescu și 
Ion Stavăr; 12.15 Al VIII-lea con
curs al formațiilor artistice de a, 
maturi: 12,25 Muzică ușoară; 12,45 
Muzică pqpnlară; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic;• ■»
13,13 Șpccese ale muzicii ușoare;
13,30 Infîlnire cp melodia populară 
și interpretul preferat; 14,30 Mu
zică ușoară; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 15,20

PRONOEXPRES
La tragerea nr. 26 Pronoexpres 

din 28 iunie 1967 s-au extras din 
urnă următoarele numere:

Extragerea I : 21 12 22 10 26 49 
Rezervă: 9 44

Semifinalele „Cupei României** 
la fotbal

Alte știri 
spordve

Și îji penultimul „get" al „Cgpei 
Ropfonjpi", smwfiMtoto, desfășu
rate ieri pe o vreme călduroasă, 
surprizele nu s-au lăspt prea foplt 
așteptate. In ipecipl Rapid — Fp- 
resta Fălticeni, desfășurat la Ba
cău, țabela de mapcqj indica în 
minutul trei de joc 1—0 pențru 
Foresta, printr-un punct înscris de 
Oltan, care a făcut „șah mat1' a- 
părarea campionilor țării. In con
tinuare feroviarii au inițiat țju- 
meroase ocazii ratate copilărește 
de Ionescu sau Dumitriu. După
pauză, Foresta a mai avut o bu
nă ocazie de a înscrie. Balonul
însă a fost respins de pe linia por
ții de Dan Coe și a lovit barele,
ieșind afară din teren. în ultimul

0 rezervă încă nevalorificată pe deplin
(Urmare din pag. 1)

însă un fenomen ciudat. Au scăzut 
absențele nemoțivate dar învoirile 
au creșcyț brusc la 548, Deci eeea 
ce s-a câștigat fo pod s-a dat ia 
punte.

Dișcutind cu tovarășul președinte, 
al comitetului sindical al minei 
Vulcan despre felul cum grupele 
sindicale militează pentru comba
terea absențelor npmotivate, valo
rificarea de către fiecape muncitor 
a imensei surse ce o reprezintă 
timpul de lucru, ne-a relatat că a- 
semenea cazuri se discută cu regu
laritate în adulările lunare ale 
grapelor sindicale. Au fost discu
tați pentru absențe nemptivate 
Vulpe loan și Moldovan Ludovic 
din sectorul IV, Ignat Gavrilă, Mi- 
hăUescu Gheorghe, Bondqr loan 
din sectorul III și alții, Despre e- 
fectele acestor discuții se șție fosă 
prea puțin.

Pențru combaterea absențelor ne
motivate, a tuturor aspectelor de 
nevalorificare deplină a timpului 
de muncă, există mijloace mul
tiple și variate, Prin articole și cari
caturi care să lovească drept la 
țintă se pot combate cu eficiență 
absentomanii, acei ce vin cu întîr-

Roojtal de operă Lucia Stă- 
nescu; Iă,5Q Mujică populară cu 
Ștefania Stere; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport; Buletin meteorologic; 
16,15 De Ia mici formații Ia mBrî 
orchestre; 16,36 Concurs eu public;
16,50 O cîntăreață a pjpiulyj pă- 
săudean Marioara Precup; 17,00 
Ansambluri artistice de tineret; 
17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 JUR
NAL AGRAR; 18,25 Cîntă Mihaela 
Păsărin și Danyel Gerard; 18,40 
ANTENĂ TINERETULUI; 19,00 
'Concert de melodii românești; Î9,3Q 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RAD1OGAZETA DE SEARA. 
Cpopică economică; go,so q melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20.50 
CJnlă Jrina Loghip; 21,05 EDIȚIE 
radiofonică f- i<- Caragialei 
21,2g Melodii-țnagazin; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sporț, Buletin me- 
teorofogic; 22J5 Muzică ușoară; 
22,45 MOMENT POETIC: 22,50 
Recital de vioară Mihai Constanti- 
nescu; 23,00 Muzică ușoară; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții — muzică ușoară: 2,00 Bu
letin inetep^rutier; 2,02 Melodiile 
nopții (continuare); 2.Ș5-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

Extragerea a II-a : 41 25 19 3417 32
Rezervă : 31 29

Fond de premii :
Extragerea I: 413 609 tei
Extragerea a II-a : 261 57? lei 

sfert de oră Rapid a ffofplnat py 
autoritate însă nu și-a putut im
pune jocpț, fotbaliștii din Fțilțjr 
ceni știind ȘS SP apere supi aaglp- 
merat. Eliminarea Rapidului con- 
șțițUie ung din marile surprize ale 
fotbalului nostru Înregistrată jn 
Ulțipiii ani. Foresta Fălticeni ac
tivează îp categoria p (seria eșț) 
Și a terminat pe focul l>- Eșțe pen
tru prima oară cînd o echipă din 
cat. C se califică în finala „Cu
pei României". Duminică la Bucu
rești Foresta fălticeni va juca cu 
Sțeguă cgre p eliminat ieri la Hu
nedoara cu 3—0 (2—Q) pe G.F.R. 
Timișoara prin punctele marcate 
de Negrea, Constantin și Vigu.

(Agerpres)

ziere orj pleacă mai devreme de la 
servfoiu, cei ce dorm sau se plim
bă de ici, colo în timpul șutului. 
Discutarea mai combativă în gru
pele sindicale a abaterilor de la dis
ciplina muncii, organizarea în sala 
de ponta j a unor adunări operative 
în care să se pună în discuția între
gului colectiv absentomanij și chiu- 
lăii, crearea unei puternice opinii 
împotriva lor, munca politică de 
masă de la om la om, dusă la fie
care loc de muncă de membrii de 
partid, de pqajșrtri, tehnicieni și in
gineri, de toți muncitorii discipli
nați sînt doar cîteva mijloace ce 
și-au dovedit în practică eficiența.

AIU M Ț
ȘCOALA PROFESIONALĂ COMERCIALĂ DIN PETROȘANI 

primește, pentru anul școlar 1967—1960, absolvenți ai 
școlii de cultură generală PENTRU A FI ȘCOLARIZAȚI IN 
URMĂTOARELE MESERII:

— vinzători produse alimentare
— vinzători produse textile — 

încălțăminte
— ospătari

înscrierile se fac la o.c.L. Alimentara si , Produsa
industriale Petroșani, precum și la T.A.P.L. Petroșani, pînă 
la data de 29 iunie a. c.

Concursul de admitere va avea loc între 1—-1Q iulie la 
sediul școlii și va consta din probe scrise și orale la limba 
română și matematică, din materia de cL V—VIII.

T. A. P, L. PETROȘANI
Anunță pe cei interesați că RECRUTEAZĂ CADRE PEN

TRU SPECIALIZARE în următoarele meserii:

1. Ospătari, curs seral (inimii IM)
2. Cofetari

CRRSHB- Școala de cultură geperală, vjrsta 15—18 ani.

3. Contabili și merceologi
Condiții î absolvenți ai școlilor medii, vîrsta 10—22 ani.
INSCRIERILF SE FAC la sediul Ț,A.P.L, din ștr, Re

publicii nr. 104, zilnic intre orele 7—12 pînă la data de 30 

fonie 1967, iar EXAMENELE SE VOR TINE ÎNTRE 1-15 

IULIE. 1

Alte informații se primesc, între prele 7—12, de la serv}- 

ciul personal al T.A.P.L., telefon 1616.

ț LONDRA- Campionul de te
nis al Rgmâniei, fon Tiriac, s-a ca
lificat în turul țrei al turneului in- 
teinqțippqij de la Wimbcldon. Ju
când foarte bine, Țiriac, l-a învins 
cu 7—5, 6—4, 9—7 pe japonezul 
Watanabe.

fț BELGRAD. S-au încheiat m»' 
cjuriie din cadrul grupelor preli.- 
miiiare ale competiției de foțbâl 
„Gupa Speranțelor" care se desfă
șoară la Rijelța și în alte orașe din 
Iugoslavia,

In ultimul său meci, echipa Progre
sul București a terminat la egali
tate : 1—1 cp formația Rovini șj 
s-a clasat pe locul doi în grupă, 
cu patru puncte, în urme forma
ției Partisan Belgrad, care a tota
lizat cinci puncte.

Organizațiile de bază vor trebui să 
discute cu mai multă operativitate 
și combativitate, abaterile de la 
disciplina muncii săvîrșițe de 
membrii de partid, să dea acestor 
adunări generale o înaltă ținută e- 
ducativă.

Formele muneii politico-educati
ve de întărire a disciplinei, de fo
losire de cqtre fiecare muncitor a 
timpului de lucru, sînt nelimitate. 
Bte însă trebuiesc fplosjțe cu ope
rativitate și spirit de inițiativă iar 
în acest caz se poate avea toată 
certitudinea că rezultatele nu vor 
întîrzia să se arate.
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Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut o întrevedere 

cu președintele de Gaulle

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O. N. U.

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, AI. Gheorghiu, transmite: 
Miercuri după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a avut la Pala
tul Elysee o întrevedere cu pre
ședintele Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle.

întrevederea, care a durat o oră, 
s-a desfășurat într-o atmosferă căl
duroasă, în spiritul relațiilor tradi
ționale româno-franceze. In cursul 
întrevederii s-a procedat la un 
schimb de vederi privind situația 
din Orientul Apropia.t și alte as
pecte ale actualității internaționale, 
au fost abordate probleme privind 
relațiile dintre România și Franța.

La sosirea la Palatul Elysee, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al României a fost întîmpinat de 
directorul de cabinet al președin
telui Republicii, Xavier de la Che- 
valerie. Un detașament al gărzii

Noi unități militare engleze 
au plecat spre Aden
LONDRA 28 (Agerpres). — Mi

nisterul Apărării al Angliei a a- 
nunțat că unități de infanterie ma
rină engleze staționate în regiunile

CONVORBIRI 
SOVIETO-CUBANE

HAVANA 28 (Agerpres). — La 
sediul C.C. al P.C. din Cuba a 
avut loc marți o convorbire între 
Alexei Koșîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a- 
flat în vizită la Havana, și Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, primul ministru al 
Republicii Cuba. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de păreri 
referitor la o serie de probleme 
de interes comun pentru cele 
două țări. La convorbire au mai 
participat Osvaldo Dorticos. pre
ședintele Republicii Cuba. Râul 
Castro, vicepreședinte al guvernu
lui revoluționar și alți conducă
tori de partid și de stat cubanezi.

Contramandarea seminarului internațional 
asupra apartheidului

Secretarul general al O.N.U. a a- 
nurițat contramandarea seminarului 
internațional asupra apartheidului, 
discriminării rasiale și colonialis
mului în Africa, care urma să aibă

Căldură neobișnuită 
în Austria

Căldura neobișnuită pentru acest 
sezon a provocat în Austria moar
tea a șapte persoane. Temperatura 
înregistrată la Viena, Belgrad și 
Budapesta a atins marți 32 de 
grade.

Ancheta lui J. Garrison 
pare să se întoarcă asupra autorului

republicane a dat onorul primului 
ministru român.

După întrevedere, primul minis
tru al României a răspuns Ia în
trebările corespondenților de presă 
francezi și străini.

¥
PARIS 28. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu transmite: 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer care se află 
la Paris, a primit marți la amba
sada română pe Rene Maheu, di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., la 
cererea acestuia.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut o convorbire cu Rene Ma
heu asupra unor probleme inte- 
resînd U.N.E.S.C.O. și relațiile Ro
mâniei cu această Organizație.

La convorbiri au asistat Pierre 
Lebar, șeful diviziei Europa de la 
U.N.E.S.C.O., și Ion Iacobescu, de
legatul permanent ad-interim al Ro
mâniei la U.N.E.S.C.O.

Djala și Radfan au plecat spre 
Aden cu .. misiunea de „a asigura 
paza ordiriei publice" Se știe că 
iii Aden forțele patriotice au organi
zat puternice acțiuni împotriva o- 
cupanților, ceea ce a agravat si
tuația din întreaga Federație a A- 
rabiei de sud. Noua măsură adop
tată la Londra confirmă că guver
nul englez intenționează să opreas
că cu orice preț valul revoluționar 
din această parte a lumii arabe.

Criză ministerială
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 

Din capitala uruguayanâ se anun
ță că alți doi miniștri și-au pre
zentat marți demisia președinte
lui Oscar Gestido. care este tot
odată și șeful guvernului. Este 
vorba de ministrul industriei și 
comerțului, Lacarte Muro, și Hierro 
Gambardella’ ministrul agricultu
rii. Agenția France Presse men
ționează, totodată, că președintele 
urmează să organizeze o reuniune 

loc la Dar es Salaam între 15 și 
28 iulie. Intr-o declarație dată pu
blicității de Secretariatul O.N.U., 
U Thant a indicat că a fost infor
mat de guvernul Tanzaniei că nu 
are posibilitatea să găzduiască se
minarul „din cauza lipsei resurselor 
financiare".

Demonstrație antiguvernamentală la Buenos Aires
In capitala Argentinei a avut loc 

marți o mare demonstrație antigu
vernamentală la care au participat 
muncitori, studenți, reprezentanți ai 
diferitelor organizații progresiste.

NEW YORK 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Dezbaterile de marți după- 
amiază ale sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. au în
ceput prin intervenția reprezen
tantului permanent al Somaliei, 
Abdulrahim Abby Farah, care a 
criticat politica faptului împlinit. 
„Deși liderii Izraelului au declarat 
la începutul actualului conflict că 
nu au pretenții teritoriale, ei vor
besc acum pe față despre intenția 
de a rămîne în Gaza, Sinai sau pe 
teritoriul Siriei și fac pregătiri 
active pentru preluarea întregului 
Ierusalim", a spus el în conti
nuare, Vorbitorul a cerut apoi o 
soluționare grabnică a problemei 
refugiaților.

Frank Aiken, vicepreședinte al 
guvernului și ministru al afacerilor 
externe al Irlandei, care a luat du
pă aceea cuvîntul, a precizat că 
„nimic nu îndreptățește Izraelul să 
anexeze teritoriile țărilor vecine". 
El și-a exprimat speranța că Iz
raelul va anunța fără întîrziere, 
ca una din contribuțiile sale la un 
tratat de pace și neagresiune sem
nat de Izrael și de vecinii săi arabi 
și garantat de O.N.U., retragerea

Declarația ministrului de externe al R. F. G.
BONN 28 (Agerpres) — Minis

trul vest-german al afacerilor ex
terne, Willy Brandt, a declarat 
marți, la o conferință de presă, că 
guvernul său este hotărât să de
pună toate eforturile în vederea 
îmbunătățirii relațiilor cu toate 
statele din Orientul Mijlociu. Ei

în Uruguay
a conducerii partidului de guver
nământ în vederea găsirii „unei 
soluții rapide a actualei crize mi
nisteriale", izbucnită luni prin de
misia ministrului finanțelor.

Deși nu s-au comunicat moti
vele demisiilor, A.F.P. precizează 
că. Gestido a aprobat acestea „în 
bâza principiului că în guvern nu 
trebuie să rămînă miniștri care 
au adoptat atitudini de opoziție".

Incidente rasiale 
la Buffalo

Noi incidente rasiale s-au produs 
marți într-un cartier locuit de ne
gri din crasul Buffalo (statul New 
York). Poliția a intervenit făcînd 
uz de grenade cu gaze lacrimogene 
pentru â restabili ordinea. Au fost 
operate arestări.

Ei scandau lozinci, cerînd instau
rarea unui regim democratic. Par- 
ti'cipanti la manifestație au răs- 
pîndit manifeste cu caracter anti
guvernamental. Ei purtau pancarte 
pe care se putea citi : ,,.Tos dicta
tura"..

trupelor sale în granițele existen
te la 4 iunie.

Stabilirea unei păci durabile nu 
este posibilă fără înlăturarea tutu
ror factorilor care au făcut pînă 
acum imposibilă o înțelegere între 
arabi și izraelieni, a subliniat în 
intervenția sa reprezentantul Co
lumbiei, Julio Cesar Turbay Ayalu, 
care a prezentat apoi un plan în 
șase puncte în vederea normalizării 
situației. Printre altele, în acest 
plan se prevede recunoașterea drep
tului la existență a statului Izrael, 
crearea de zone demilitarizate și 
retragerea trupelor izraeliene la 
linia de armistițiu.

Ultimul înscris pe lista vorbi
torilor a fost delegatul Zambiei, 
Joseph Ben Mwemba, care a de
clarat că țara sa menține relații 
de prietenie atît cu statele arabe, 
cît și cu Izraelul, scoțînd totodată 
în evidență că potrivit respectării 
stricte a Cartei O.N.U., „agresiu
nea trebuie considerată un fapt i- 
nadmisibil". O soluție permanentă 
în Orientul Mijlociu nu poate să 
rezide în ocuparea teritoriilor străi
ne, ci în recunoașterea și aderarea 
la hotărîrile solemne ale Națiunilor 
Unite.

Folosind dreptul de răspuns au 

și-a exprimat speranța că relațiile 
dintre R. F. a Germaniei și țările 
arabe se vor normaliza din nou.

Din cele zece state arabe care 
au rupt relațiile diplomatice cu 
R.F.G. în 1965, cînd aceasta din 
urmă a recunoscut Izraelul, Ior
dania este singura care pînă in 
prezent a restabilit relațiile diplo
matice cu Bonnul.

In Comitetul celor 18 pentru dezarmare
GENEVA 28. Corespondentul A- 

gerpres, Horia Liman, transmite : 
In ședința de marți a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
șeful delegației indiene. Trivedi, a 
insistat ca viitorul tratat de nerăs- 
pîndire a armelor nucleare să fie 
conceput în conformitate cu re
zoluția Adunării Generale a O.N.U., 
care consideră că el trebuie să 
constituie un pas spre dezarmare. 
Vorbitorul a combătut unele ten
dințe de a se considera că aceia 
care nu acceptă fără rezerve punc-

Piese de feafru interzise în Grecia
ATENA 28 (Agerpres). — 

ția France Presse anunță că tradi
ționalul festival de artă dramatică 
de la Atena va fi anul acesta cu 
mult sub nivelul celorlalți ani, ca 
urmare a măsurilor de cenzură 
impuse de autoritățile militare. Nu
meroase piese ale repertoriului cla
sic grec, cum sînt „Prometeu în
lănțuit" a lui Eschil, „Fenicienii" a 

încă 14 000 de mineri din industria C.E.C.O. 
vor fi concediați

mai luat cuvîntul reprezentanții 
Izraelului, Siriei, R.A.U. și Arabiei 
Saudite.

Întrunirea
Federației Arabe 
a Sindicatelor

BAGDAD 28 (Agerpres). — Marți 
seara au început la Bagdad lucră
rile Federației Arabe a Sindicate
lor, la care participă delegați ai 
sindicatelor din Irak, R.A.U., Siria, 
Liban, Iordania, Libia, precum și ’
reprezentanți ai muncitorilor pa
lestinieni. La ședința inaugurală 
a participat și generalul Abdel V. 
Rahman Aref, șeful statului ira- " 
kian. Potrivit surselor din Bag
dad, în cadrul ședințelor „vor fi 
studiate problemele privind situa
ția actuală din lumea arabă". A- 
genția France Presse menționează 
că conducerea Federației sindici 
telor arabe a dezbătut „sarcinile * 
muncitorilor arabi în actuala eta
pă în Orientul Mijlociu, precum 
și rolul acestora în vederea lichi
dării consecințelor agresiunii iz
raeliene".

★
CAIRO 28 (Agerpres). — Ziarul 

egiptean „Al Ahram" anunță că 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U. a cerut tuturor misiunilor 
diplomatice acreditați Ia Cairo, 
precum și Misiunii O.N.U. să-și 
închidă consulatele și birourile din 
zona Canalului de Suez. Redeschi
derea lor, subliniază ziarul, va fi 
posibilă după lichidarea consecin
țelor conflictelor izbucnite în O- 
rientul Mijlociu.

tele de vedere ale marilor puteri 
nucleare trebuie categorisiți ad
versari ai tratatului de nerăspîn- 
dire a armelor nucleare. „Ne aflăm 
aici pentru a negocia și deci avem 
dreptul egal de a ne exprima opi- ’’ 
niile" — a spus reprezentantul in- » 
dian. Vorbitorul a insistat asupra 
necesității ca tratatul să stabilească 
cu rigurozitate uri echilibru al o- 
bligațiilor între toate statele. De a- 
semenea, el a precizat că nu se 
poate realiza un progres pe calea 
nerăspîndirii armelor nucleare dacă 
nu se oprește producția acestora.

lui Euripide, comediile lui Arișto- 
fan, au fost interzise, deoarece ac
tualii guvernanți consideră că a- 
ceste piese conțin idei subversive.

Pe de altă, parte — anunță agen
ția citată — numeroși soliști și an
sambluri muzicale de peste hotare, 
înscriși în programul inițial al-fes
tivalului, nu vor mai sosi Ia Atena.

Postul de televiziu
ne „Columbia Brood- 
casting System" a a- 
cuzat pe procurorul 
districtual din New 
Orleans, Jim Garrison, 
de a fi recurs în an
cheta sa cu privire la 
împrejurările asasină
rii fostului președinte 
John Kennedy la „me
tode . care contravin 
legii și normelor de

conduită morală". In 
repetate rînduri, ace
lași post de televiziu
ne a adus 'în fața mi
cilor ecrane declarații 
ale unor persoane che
mate să depună ca 
martori în ancheta lui 
Garrison, care susțin 
că John Kennedy a 
fost victima unui com
plot. In aceste decla
rații se arată că pro-

curorul Garrison ar fi 
făcut presiuni și a re
curs chiar la mituire. 
Ancheta lui Garrison 
pare să se întoarcă a- 
supra autorului ei. 
Astfel este apreciată 
și demisia principalu
lui colaborator al lui 
Garrison, William Gur- 
bich care a declarat 
că nutrește „îndoieli" 
asupra acestei anchete.

Proiect hidrotehnic 
al R. P., Bulgaria

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria a aprobat proiectul de 
construire a unor baraje si altor 
lucrări de consolidare a malului 
bulgăresc al Dunării în valoare 
de 49 milioane leva. Aceste lucrări 
sînt menite să apere de : inundații 
o suprafață de teren de circa 
70 000 hectare.

LUXEMBURG 28 (A- 
gerpres). — Alți 14 000 
de mineri din indus
tria comunitară a căr
bunelui și oțelului ur
mează să fie conce
diați în viitoarele luni 
s-a anunțat lâ sediul 
C.E.C.O. din Luxem
burg. Această măsură 
evidențiază gradul as
cuțit al crizei prin ca
re trece, de cîțivt\ ani,

această comunitate, 
scrie agenția France 
Presse. Pentru a ate
nua înțr-o oarecare 
măsură consecințele a- 
cestor măsuri arbitra
re, înalta Autoritate a 
botărît să acorde mun
citorilor ooncediați a- 
numite ajutoare finan
ciare pentru recalifi
carea lor.

Agenția France

Presse informează că 
înalta Autoritate vă a- 
dresa guvernelor celor 
șase țari membre ale 
C.E.C.O un document 
asupra situației . gene
rale a Pieței cărbune
lui. Documentul va 
parveni guvernelor îna
inte de 29 iunie cînd 
urmează să se înțîl- 
nească Consiliul minis
terial al C.E.C.O.
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