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LA E *1. URICANI
Timpul de lucru — 
folosit mai judicios■ In cadrul acțiunii de ganizere științifică

Eșalonarea lucrăriior 
de deschidere 
și pregătireDin analizele făcute, la capitolul „Lucrări de deschidere și piegătire" s-a ajuns la concluzia că producția prevăzută este asigurată dar că
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or- a producției și a muncii la E. M. Uricani s-au constituit colective î care, ținînd seama de tematica primită de la minister și C.C.V.J., au ini- , țiat studii pentru identifica- 1 rea și punerea în valoare a rezervelor care există în u- nitate.Astfel, prin fotografieri ale zilei de lucru, la 6 locuri de muncă din subteran, precum "ii prin cronometrările cute la puț, lămpărie s-a constatat că nu sînt losite din plin cel optde -lucru. De asemenea, numărul nemotivatelor și al învoirilor se menținea ridicat, mai ales la personalul de deservire. Urmarea : plasarea necorespunzătoare în abataje și la lucrările de pregătiri; .Transportul personalului la locurile de muncă se- desfășura și el anevoios. cuplările , la puț fiind făcute cu întîrziere. Tot așa era șî eu deservirea eu lămpi, măști etc. Colectivul care a studiat aceste . probleme a venit cu o seamă de propuneri pentru ca timpul de lucru să fie utilizat din plin. Dintre acestea amintim : organizarea serviciilor deservire a muncitorilor lămpi și măști; stabilirea nui program mai adecvat privind intrarea și ieșirea pe puț, efectuarea contra- pontajului în subteran și după terminarea schimbului; redistribuirea artificierilor pe sectoare și schimburi pentru -asigurarea pușcării la timp a locurilor de muncă.. '■ Toate acestea au făcut posibilă folosirea mai judicioasă a timpului de lucru și au dus la creșterea producției în abataje cu circa tone de cărbune zilnic.
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Proletari din toate firile, uniți-vi

La Aninoasa sud, suit' pe terminate lucrările la noul depozit de materiale. Ope
rațiile de încărcare-descărcare a materialelor din vagoane vor fi mecanizate cu ajutorul 
podului rulant montat în incinta depozitului (în fotografie).
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eșalonarea pe ani a lucrărilor de deschidere și pregătire nu este, cea corespunzătoare; salturile din 1969— 1970 nu erau justificate tehnic și nici creșterile mici de producție din 1968. De a- ceea, s-a făcut propunerea pentru următoarea eșalonare :Prevăzut în sarcinile Stabilit de colectivul tehnico-economice de organizare670 000700 000800 000 690 000740 000800 000Eșalonarea, propusă de colectivul de la E. M. Uricani va .asigura producției o dinamică constantă, an de an.
Productivitatea munciipe ca-Direcția principală re s-a axat colectivul a fost reducerea consumului

— tot mai ridicatătimp Ia activitățile auxilia-

Cu planul semestrial îndeplinit
COMBINATUL 
VALEA JIULUI

CARBONIFER

(Coatinuate în. pag. a 3-a)

CONSEMNAM • AVIZAM
Recordmanii... 70 deI.L.L.facăIn luna mai a. c. cei salariați ai sectorului Vulcan au „reușit” să 381 absențe nemotivate. Trebuie să recunoaștem — un a- devărat record. In același interval de timp s-au acordat și... 208 om zile de învoiri. Cam asta-i. Ba pardon ! Era cît pe ce să omitem un amănunt. Amintitul sector în loc de 230 000 lei, cît avea pianul valoric, a realizat în luna mai numai 153 000 lei.Deh, dacă oamenii se ocuoâ de „recorduri" !...

nați, cu „acte în regulă11, la comisia de împăciuire. Pentru orice nimicuri bat drumul pînă la sfatul popular și toacă nervii celor din . Primii trei, începînd bruarie au fost lună prezenți pe rol cuproces. Ceilalți, respectiv Bodi si Zercula, au fost pînă acum doar de... două ori. ,Pînă la sfîrșitul anului este timp, mai ales că Zercula și-a mobilizat și neamurile...

comisie, din <fe- de lună cîte un

Oameni „indepen 
denți"

AbonațnSînt fel de fel de abonamente : la presă, radio, televizor, C.F.R., și... la reclama- ții, bîrfă etc., etc...Cetățenii Căpățînă Traian și Maria și. Rotaru Stanca din Corcești, Bori Iosif și familia Zercula din Vulcan sînt abo-

Pe strada Independenței di. Petroșani, la blocul 14, locuiesc în deplină „independență11 cetățenii Ene Nicolae. Bușcă Voicu și Apipi Marin. Ce și-au zis ei : tot au trecut 90 de ani de la războiul de neatîrnare și de ce să. nu fim și rtoi „independenți" față de normele socialiste de conviețuiri în comun, față de regu-

Ieri, de la dispecera
tul C.C.V.J., ni s-a co
municat îndeplinirea pla
nului de producție > la 
Combinatul carbonifer 
Valea Jiului, pe prima 
jumătate de an. Pe cele 
șase luni, minerii Văii 
Jiului au extras peste 
plan aproape 29 000 tone 
cărbune. Economiile rea
lizate la prețul de cost

se ridică la 5 300’000 lei.
La obținerea acestor 

frumoase rezultate un a- 
port deosebit l-au adus 
minerii de la Lupeni, U- 
ricani și Dîlja care au 
extras cu cîte 29 646 to
rte, 9 267 tone și, respec
tiv, 4 064 tone mai mult 
cărbune decit prevedeau 
sarcinile de plan.

INSTANTANEU...
CU EBORI

înmiresmează' atmos- parfumul lor plăcut Intr-o încăpere mo- dar amenajată cu
Gingașele flori incintă o- chiul și fera cu și suav destă.gust, de pe strada principală a orașului Petroșani, se găsesc zilnic flori de o mare diversitate. S-au reîntîlnit aici, după ce au părăsit sera I.C.O. din localitate. De pe unul din pereți, uh soare miniatural, le . învăluie parcă cu razele sale mîngîietoare Fluturașii zboară parcă din floare în floare îmbătîndu- se de mirosul lor plăcut.Magazinul este des vizitat

de cei ce doresc să ofere, eu diferite prilejuri, un cadou frumos rudelor . sau pr’iet^ nilor dragi. După mim , se vede și din clișeu, hortensiile- înflorite, caucazia cu frjuh- zele-i mari palmate, ectrba, palmierul, e drept cam pitic, și celelalte flori găsesc în permanență admiratdri și bineînțeles cumpărători. De aici ghivecile cu flori se mută în frumoasele apartamente sau pe terasele noilor blocuri dîndu-le un aspect frumos și de intimitate.
k

D. C.

Iile . de civilizație. pe care it presupune și impune orașul.Scurt; cresc păsări în. bloc și găzduiesc ouătoarele — de dimineața pînă seara — în zonele verzi ale cartierului, încă nu au fost amendați. Pe ce motiv ?...

ția a doua s-a făcut pe turtle, pe bază de proces verbal de amendă: una sută cincizeci de lei.Scump ! — veți spune. Dar tunstil. întotdeauna, șe te. Și încă cu bacșiș...
Penfru 20 de

plăteș-

Un tuns scump
re- 

mi-
iu-

Lucrurile s-au petreicut pede, pe la ora 12 și 15 nute precis în ziua de 25 nie, anul ’67. în Petroșani.Frizerița Sandor Eva, din strada Carpați blocul nr. 6 (precizăm pentru necunoscători; scara nr. 1, apartamentul 13) împreună cu „colega” Popa : Elisabeta de pe aceeași scală, au „ochit11 • și au „tuns11 trandafirii, din rondul de flori din fața blocului (rond în care : n-au plivit nici măcar □ buruiană).Operația o foarfecă cu una de a fost executată cu din frizerie, adică tăiat plete. Opera-

Meiclescu Porumbița răsea de multe ori natală (Oteșanî, raionul Horezu din Oltenia). Venea în „deplasare11 în Valea Jiului, unde se îndeletnicea cu... ghiocul. După ce strîngea „capital11 își lua tălpășița o vreme...In luna martie a veniț din nou, cu fetița sa Romica la brîu. înfășurată în rochia-i largă, a pornit „campania11 de „aflare a norocului11. In Corcești a nimerit la Daj Eva.■ Intîi i-a cerut iei sub formă apoi a început Din ghicit s-a lovit fetița, care ■ a decedat imediat. Acum sînt în fața justiției pentru crimfe.

își pă- comuna

acesteia 20 de de împrumut, să-i ghicească, încăierat și au

Joi după-amiază s-a înapoiat în Capitală tovarășul Ion Gheorghe ■Maurer, președintele Consiliului de .Miniștri, conducătorul delegației Republicii Socialiste România la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. consacrată e- xaminării situației din Orientul Apropiat.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, au fost prezenți tovarășii Nicolae Ceausescu, Chivu Stoica, Gheorghe' Apostol, Alexandru Bîr- lădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandrii ■ Drăghiei, Paul Niculescu-Mi- zil, Ilie Verdeț, membri și membri supleanți. ai Comitetului Executiv- și secretari- ăi C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului,Au fost de față Richard H. Davis, ambasadorul Statelor' Unite «le Americii la București și Philippe Richer, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Franței.de pionieri au oferit Ion Gheorghe Maurer flori.- Un grup tovarășului buchete de
ZIUA

(Agerpreș)

învâtăWului30 IUNIE. InTîeeare anțîn această zi se sărbătorește Ziua învățătorului.Poporul încredințează școlii instruirea și educarea tinerei generații cerîndu-i s-o înarmeze cu temeinice cunoștințe, s-o educe in spiritul dragostei fierbinți și a devotamentului față de patrie si partid. Din semnificația deosebită a acestor' sarcini rezidă frumusețea și noblețea muncii de educator. De aceea, titlul de învățător, nu consemnează doar o funcție oarecare, ci pune în fața celui ce îl poartă'o înaltă răspundere pentru soarta vlăstarelor fragede ce î s-au încredințat spre modelare.Sărbătorirea Zilei învățătorului are o profundă semnificație..Ea i- lustrează. prețuirea cu care este în-, conjurat azi, în România socialistă, învățătorul, și profesorul, toți aceia care ne-au pus pentru prima dată în mină condeiul, ne-au dezvăluit taina slovei și ne-au învățat socotitul. care călăuzesc pașii tinerei generații spre cucerirea științei și culturii.■ Prin, grija permanentă a partidului și statului nostru, în ultimii ani condițiile de muncă si de viață ale cadrelor didactice au cunoscut o îmbunătățire continuă. Dezvoltarea sistemului de învățămînt, întărirea necontenită a bazej didac- tico-materiale a școlilor dă un impuls continuu activității învățăto-
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(Continuare în pag. a 3-a)



Incepind cu 1? iunie a. c., In liceele din Valea Jiului șl la 

Liceul industrial din Petroșani, o nare parte a aBSOlvailțllot șco
lilor generale au fost supuși Udei... selecții riguroase, Concurau- 

in viața acestor 
iorma și a da pa

ds specialitate, 
Însuflețire. Mulți

DURA PRIMA CONFRUNTARE
rile de admitere în licee, momente importante 

unități de invățămint, a căror menire este de a 

trtei tineri cu o bogată cultură generală 

s-au desfășurat într-o atmosferă de emoții 

au fost cei chemați de perspectiva ce le-o 

în licee... puțini au rămas cei aleși, luna 

primii opt ani de școală, și-a spus cuvintul.

față, ne propunem să consefeiiăm
vații prilejuite de desfășurarea acestor concursuri — 

kind în principal, selecția, exigența manifeiiată față 

țele elevilor — cel mei important factor al unei bune pregătiri.

sau

și...
dl pregătitei viitoare 

pregătire generali, in

In pagina de unele obset- 
eXâttene, vi
de cufioștin-

Au luat sfîrșlt examenele de admitere în licee. In urma promovării lui, o nouă generație de e- levi Vor păși, în toamnă, țile liceelor, dornici de din comorile binefăcătoare inței și culturii. Această confruntare — examenele mitere — a permis sâ Unele concluzii cu privire la gradul de pregătire al elevilor școlilor generale, Să se cunoască lacunele, dovedite, cu această din cunoștințele unor elevi, medierea cărora va trebui țină seama în viitor.
Peste 1 000 de absolvenți ai șco

lilor generale din Valea Jiului 
s-au prezentat la examenele de

pe por- a sorbi ale ști- primă de arise tragă
ocazie, de re- să se

EXAME1 ELE
DE ADMITERE
An • Cunoștințe temeinice 

ment hotărîtor
• Constatări... contradictorii
• Sugestii pentru viitor

constatări interesante a fi Cunoscute de el-

Petroșani, de pildă, 
cele mai bune texul-

admitere. Dar numai circ® 400 au reușit să facă față exigențelor lui. O privire succintă asupra situați» ilor prezentate de către comisiile de examinare ne-au permis să facem cîteva care merită titori.La Liceul s-au obținuttate. La examene, cu toată exigența comisiilor de examinare, marea majoritate a candidaților prezetiți au dovedit, atlt la lucrările scrise cît și cu prilejul examenului oral că, au acordat seriozitatea cuvenită pregătirii lor. Despre nivelul de pregătire al elevilor, declarați reușiți la acest liceu, este concludent faptul că peste 50 la sută din locurile puse în concurs s-au ocupat cu medii peste 8. Cele mai bune rezultate le-au obținut Bejâh Luminița ou media maximă (10), DasCălu Emilia (9,66), Duda Iordan și ioniță Sorin (ambii cu 9,50).Și la celelalte licee din Valea Jiului examenele de admitere s-au desfășurat sub semnul aceleiași e- xigențe. La Vulcan, de pildă, din cei admiși numai 3 elevi au obținut medii între 9 și 10, la Lupeni și Petrila cîte doi. O pregătire mulțumitoare au dovedit și candidații prezentați la examenul de admitere al Liceului industrial din Petroșani. Și acolo un număr apreciabil din cei declarați reușiți au obținut medii peste 8.
Examene... și examene

Dorind să facem cunoscuta cititorilor părerea unor cadre competente privitoare la nivelul de pregătire al elevilor prezentați la examenele de admitere din vara anu
lui în curs ne-ain adresat profesorilor examinatori, membri ai diferitelor comisii de admitere, de la liceele din Valea Jiului, In rîndu- rile ce urmează vom da cîteva spin, cuiri din părerile exprimate,Prof. Scorța Aurel, de la Școala generală Vingard, raionul Sebeș, președintele comisiei de admitere de la Liceul Lupeni : „In general, Gandidații cere s-au prezentat în fața comisiei noastre de admitere

Nivelul candidaților a fost Insa diferit. S-au prezentat și elevi dâre nu se știau exprimă, nu posedau cunoștințe suficiente de gramatică și 
nu știau să aplice în practică regulile de ortografie învățate".Prof. Popă vaslle, de la Grupul ștolar minier PllipeȘtli de Pădure : „Consider că e tleCesat ca, în viitor, să se pună un mai mare accent, la gramatică, pe dezvoltarea gîndirii logice a elevilor, să li se formeze deprinderea de a interpreta fenomenul literar Se recomandă ca profesorii să acorde, la clasă, mai mare atenție lecțiilor de compunere, singurele capabile sâ dezvolte expri-

pe cele mai semnificative le expună concis și clar".

Păreri, propuneri
au fost destul de bine pregătiți ia obiectele la care au dat eXatnene. Totuși putem aprecia că la obiectul Limba și literatura română a-« 
pui mai mere accent pe pregătirea literaturii riecit a gramaticii, care a fost mai slab însușită de către candidați. Unii elevi n-au cunoscut felul propozițiilor în frază, au confundat propozițiile subordonate subiective și predicative cu cele completive directe. Mulți elevi au confundat predicatul nominal cu predicatul verbal.La literatură, in lucrările scrise, candidații au insistat prea puțin a- supra măiestriei artistice a scriitorului. Vilii dintre ei n-au . scris nimic despre datele biografice ale autorilor. Lucrările au avut, îh general, multe greșeli de ortografie.Rezolvarea problemelor la matematică a reliefat că elevi; au pus un mai mare accent pe pregătirea materiei clasei a VllI-a neglijînd. în bună măsură, repetarea cunoștințelor mal vechi, studiate în clasele V-VI1. Aceste lacune au fost evidente în rezolvarea problemelor de examen. •th ceea ce privește obiectul istorie vreau să arăt că mulți candidați n-au cunoscut capitole care tratează istoria modernă și contemporană a României. (Capitolul privind apariția și dezvoltarea mișcării muncitorești)".

Praf. Arbajlc Gheorghe, Școala generală nr. 1 Petroșani, comisia nr. 3 a Liceului industrial Petroșani. „Spre deosebire de alți ani, majoritatea elevilor examinați s-au exprimat corect, au posedat un vocabular destul de bogat, S-a obser
vat, dih partea lor, o preocupare pentru analiza literară, aceasta mai ales la elevii proveniți de ia școlile din Petroșani și Lupeni.

marea elevilor si scrierea corectă. Consider că e necesar Să se Sporească exigența față de problemele de ortografie, unde candidații au fOst deficitari".PrOf. Aliaipescu Gheorghe, de la Școala generală nr. 4 Hunedoara : „In fața comisiei nr. 3 a Liceului Petroșani, din care am făcut parte, rtlai mulți elevi s-au prezentat slab pregătiți la istorie. Deși cunoșteau destul de bine evenimentele trecutului istoric îndepărtat al patriei noastre, s-a dovedit câ ei nu poSe- dău cunoștințele necesare spre a da un răspuns privitor la mișcarea muncitorească. O altă observație pe câre âș vrea s-o fac se referă la puterea de selectare a elevilor. Mulți dintre ei cunoșteau materialul stabilit pentru examen, au învățat, dâr din păcâte, ei n-au fost îh stare să aleagă din

fapte șl săProf. Szfekeiy Ioan, de la Școala generală, nr. 1 Alba luliă : „La matematică, la oral, candidații s-au prezentat mult mai bine ca la examenul scris. Datorită răspunsurilor clare și concise, operativității rezolvării problemelor și eXercițiilor, au fost notați cu 10, elevii Pop Iosif, David Ana. Lucaci Magdalena, - Kiss Maria și Cseresznycs lolanda, care s-au prezentat bine pregătiți la acest obiect.Deși s-au obținut unele rezultate bune, am constatat și existență u- nor lacune în cunoștințele multora dintre candidații prezentați în fața comisiei noastre. Astfel, mulți dintre elevi nu Cunosc suficient punerea în ecuație și nici ordinea operațiilor. finind seama de golurile din cunoștințele lor, care âu determinat unele greutăți Ia examene, cred că, în viitor, elevii vor trebui să pună un mai mare accent pe dividual. Numai studiul asigură însușirea unor complexe și temeinice".PrOf. Barbu Zoe, de la nerală limba nă, atît cea scrisă a lăsat mult de dorit la elevii prezentați în fața comisiei nr. 3 de la Liceul Petroșani (secția maghiară). Mulți dintre candidați au făcut greșeli supărătoare < acord, au folosit o topică greoaie.La gramatică, la analiza frazei; o bună parte n-au recunoscut propozițiile subordonate subiective. Socotesc că în această direcție vor trebui să acționeze în viitor cadrele didactice de. la școlile generale spre a veni în ajutorul viitorilor absolvenți.

...Un elev seUnei comisii deemoții. Dar o dată cu el, aceleași emoții îi stăpînesc și pe cel care
prezintă în fața examinate, Are

i-ăU pregătit, de-a lungul anilor, pe înVățâtOrii și profesorii care le-au tălâuzit pașii și i-âu îndrumat în școala generală, pregătin- du-i an de an în vederea acestui eveniment.Examenele de admitere au atras atenția asupra nivelului de pregătire al elevilor din diferite școli. Astfel, dihtre candidații declarați admiși la Liceul Petroșani 31 au absolvit clasa a Vlu-a la Școala generală nr. 1 din localitate. Este un merit ăl colectivului didactic al școlii respective faptul. Că toți acești elevi au obținut, la examenul de admitere, note cuprinse între 7 și 10, iar 22 au obținut la istorie nota maximă.Și în alte localități situațiile încheiate de comisiile examinatoare sînt concludente. La Petrila, de e- xempiu, mai bine s-au prezentat elevii care au terminat clâsa a VIII-a la liceul din localitate, 72 lă sută din numărul celor prezentați la examenul de admitere au fost declarați reușiți. La fel de bine s-au prezentat și elevii absolvenți ai școlilor generale nr. 2 și nr. 1. Dintre aceștia 04 la sută șl respectiv 60 la sută au fost declarați admiși. S-au prezentat slab în fața comisiei ce a funcționat la liceul din localitate, au dovedit lacune in cunoștințe, absolvenții Școlii generale nr. 3 Cimpa și nr. 5 Petrila. Ținînd seama de rezultatele examenului de admitere a- flrmăm, cu toată Certitudine®, tfr** deși teoretic s-a terminat, pentru unii elevi și cadre didactice examenul abia începe. De dat® aceasta cu mai mare exigență, pe baza unei munci asidue, perseverente.
Ce ne-au mai arătat
aceste examene... 4

Examenul

studiul in- individual cunoștințe
Teiuș : „La
și literatura 
expunerea orală

Școala ge* obiectul româ- Mt și
de

noianul de

CÎTEVA CONSIDERAȚII

Printre factorii care au ut.i, - minat reușita sau... nereușita în tont ursurile de admitere în licee, se poate număra și factorul „pregătire psihologică și fiziologică".Se știe, în general destul de bine, de către toți Cei, care au... e- moțli alături de elevii din fața comisiilor — părinți șl profesori sau învățători — că Un program de învățătură premergător examenelor echilibrat, eu împărțirea e» forturilor și neignorarea pauzelor, cu odihnă activă șl alimentație bogată, cu contact zilnic eu aerul și mișcarea, va face ca organismul să nu simtă oboseala eforturilor, iar „tracul*1, nefavorabil reușitei la examene, să fie, în genere înlăturat. In școală s-au dat noțiuni despre felul cum trebuie să fie pregătit Un examen hotăritor. Unii dintre elevi, prin prospețimea eu care apăreau în fața comisiilor, ne-au edificat c-au ținut cont de indicațiile primite. Alții, parcă mal mult în preziua examenului accentuau pregătirea. Cunoștințele acumulate de către elevi, cunoștințe care îi îndreptățeau să-și... încerce puterile în compania tuturor vîrfurilor din școli, „deranjate" de o pregătire psihologică insuficientă, deveneau, de cele mai multe ori neconcludente. Am văzut elevi care, pe coridor, „manevrau" o lecție de istorie cu mul
de admitere, de curînd consumat, pe lingă lucrurile bune a scos în relief o 

seamă de lacune, existente in cunoștințele absolvenților școlilor de cultură generală din Valea Jiu
lui. Cunoașterea unor® dintre ele va permite îndreptarea atenției cadrelor didactice spre continua îm
bunătățire a pregătirii lor pedagogice de specialitate, spre ridicarea nivelului activității la clasă.Pentru ca la anul, noua promoție de absolvenți ai claselor a VII Pa să se prezinte la nivelul actualelor exigențe, considerăm câ este necesar:• Să se depună mai multă Strădanie pentru a deprinde pe elevi să se exprime corect, atit în vorbire, cit, și în scriere;£ Școlarilor trebuie să li se stimuleze interesul, să li se trezească dragostea față de trecutul glorios de luptă al poporului român, în toate epocile lui de dezvoltare;• Studiul individual trebuie să stea la baza pregătirii elevilor pentru fiecare obiect și 
mai ales la gramatică și matematici. In acest scop însă, cadrelor didactice le revine obligația de a-i deprinde pe copii cu acest stil de muncă, de a-i ajuta și îndruma necontenit.

• in munca complexă de pregătire și formare a viitorilor absolvenți trebuie să-și aducă 
aportul și părinții elevilor. Ei sînt chemați să nu-și precupețească eforturile spre a crea, copiilor 
lor, condiții optime de studiu.

• Și organizațiile U.T.G. din școli vor trebui să urmărească în viitor eu mai mare exigență, situația la învățătură și să vină în ajutorul colectivelor didactice pentru continua ei îm
bunătățire.

ta ușurință, ca apoi în fața profesorului s-o „scalde" în bîlbîîeli, treeînd dintr-o greșeală în alta. Dacă în unele cazuri se poate spune că aceste cunoștințe nu erau suficient stâpînite, în alte multe situații elevii dovedeau că încă nu știu să treacă peste emoții, sâ și le stăpînească și să expună corect și clar cunoștințele însușite. „Am știut, dar m-am încurcat" — Susțineau unii elevi, însă... nu știau sâ spună de ce.Părinții, rudele, prietenii familiei, toți cei ce au participat... efectiv la aceste examene de admitere^ au avut, în genere, o participare ac-y tivă caldă, de încredere tacită înv puterile coneurenților, susținîndu-i. Alții însă, cuprinși mai mult de emoții decît elevii, prin agitația fără motiv (uneori chiar panica punea stăpînire pe ei) transmiteau a- ceste stări emotive, cu mare forță de sugestie și mobilitate, elevilor, creîndu-se astfel un climat cu totul nepotrivit.Dacă au învățat celor 8 ani de școală — convinși că „curajoșii" „încumetat" să meargă făcut-o — creșterea... înainte de a intra și în timpul examinării era inutilă. Neîndoindu-se de capacitatea intelectuală a absolvenților —- candidații la admitere îh licee — unii părinți puteau să-și păstreze calmul si stăpînirea de sine, care, poate, a influențat u- neori reușita unor elevi la examene. Ne-au mai demonstrat aceste e- xamene că unii elevi știu să învețe materia predată pentru a fi tinntă minte mai mult timp, iar alții știu doar să... memoreze, să-și încordeze memoria, nestiind că astfel nU vor reuși să rețină ce-au învățat decît pentru. . o zi. In această direcție în școlile generale ar trebui insistat mai mult. Nu este o concluzie generală, însă se poate spune. Că mulți elevi nu știu încă cum trebuie să se pregătească pentru un examen hotărîtor.

bine îh cursul și sînteih care s-au la liceu au pulsurilor,

Pagină realizată de 
M. CHIOREANU 
V. TEODORESCU

aal
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LA MASA ROTUNDA

Aprovizionarea 
populației dinAprovizionarea populației din o- rașul Petrila este asigurată de 52 unități comerciale. In îmbunătățirea aprovizionării și deservirii civilizate a populației: un rol important îl au propunerile și sugestiile echipelor de control obștesc și ale cumpărătorilor. Lucrătorii din comerțul socialist au obligația profesională de a ține seama de a- ceste propuneri și de a milita pentru înfăptuirea lor.Re linia îmbunătățirii aprovizionării și deservirii populației din Petrila se înscriu și discuțiile purtate la recenta masă rotundă ia care au luat parte lucrători din u- nitățile comerciale din localitate, membri ai echipelor de control obștesc și cumpărători. Din discuțiile purtate de membrii echipelor de control obștesc Ionescu Dumitru, Andrei Ștefan, Brîndusa Aurel și alții s-au desprins unele deficiențe ce mai există în aprovizionarea și deservirea populației din Petrila. Printre acestea enumerăm nerit- micitatea în aprovizionarea cu diferite produse alimentare, legume, fructe și zarzavaturi, păstrarea neigienică a mărfurilor, slaba calitate a plinii negre. Au fost semnalate și deficiențe în deservirea populației. La bufetul restaurantului Transilvania, băuturile se servesc c>eori cu lipsă la gramaj, iar hal- t.ele se umplu doar... cu spumă. Au 

Pxistat și cazuri cînd registrele cu 
propunerile și sugestiile membrilor

Organizarea științifică 
deschide largi perspective 

la E. M. Uricani
(Urmare din pag. 1)re și organizarea superioară a muncii în abataje. Pe această linie au lucrat și colectivele pe sectoare. Astfel la sectorul I, pentru o 

mai mare eficiență economică, a- batajele cameră din straiele 17 și 18 se exploatează prin retragerea a două grinzi frontale. Cele mai mari neeerve în această privință le a- 
veau sectoarele V electromecanic și VI transport. La aceste sectoare precum și la „regia“ sectoarelor productive, multe posturi nju-și găseau justificarea, iar 
altele puteau fi eliberate prin me- oaniaarea unor operațiuni. Și, aici, “Afectivul de organizare a venit soluții concrete. Iată câteva: Ă cadrul sectorului V electromecanic, prin reorganizarea unor servicii (de la lămpi, măștii, scule) și prin mărirea responsabilității mecanicului de compresoâre de la planul 5 și Baiomir, care va a- vea în grija sa și ventilatoarele, precum și prin punerea în funcțiune a turbo-compresorului s-au eliberat 22 de posturi. De asemenea. la sectorul Vi transport s-au ‘redus 27 de postui'l de regie ca Urmate a unei mai bune organizări a transportului în subteran.Și la sectoarele de producție s-au redus 25 de posturi de regie prin' centralizarea comenzilor transportoarelor din bloeul IV și a încărcărilor de la abatajele din blocul II nord, lentila 3. S-a creat astfelposibilitatea ca numărul de posturi de regie, pe mia de tone de producție, să scadă cu 39; productivitatea muncii sporind în același timp cu peste 9 la sută. S-au -•'luat măsuri ca muncitorii rămași disponibili să fie redistribuiți In subteran, la activitatea de bază, abataje și pregătiri. Aceasta a făcut posibilă creșterea ponderii e- fectivului de bază de la 58,8 la sută la 62,9 la sută. Productivitatea pe exploatare, raportată la productivitatea din abataj, a crescut și ea de la 38,7 la sută la 42 lasută. Totuși productivitatea în a- bataj e rămasă în urmă față de realizările exploatării. Colectivul de organizare s-a ocupat și de a- cest aspect și a trecut la elaborarea unor ciclograme după care se lucrează în abataje precum și la aplicarea altor măsuri care au dus la creșterea prodnctivitâții în

și deservirea 
Petrilaechipelor de control bbștesc n-au fost date conducerilor organizațiilor comerciale spre a lua măsurile necesare de remediere a deficiențelor Semnalate.Ih Vederea unei aprovizionări ritmice Cu mărfuri variate și din abundență s-a făcut propunerea de a se face din timp Comenzile, să se urmărească onorarea lor operativă. Spre a se pune la dispoziția cumpărătorilor mărfurile solicitate, vorbitorii au venit cu propunerea ca in fiecare magazin să existe un caiet în care să fie trecute mărfurile solicitate de populație și care lipsesc din unitățile respective. In acest fel se pot face comenzi țl- nîndu-se seama de cerințele cumpărătorilor.Lucrătorilor din comerțul socialist li s-a recomandat să recepționeze cu mal multă exigență produsele de panificație. lactate și meze- lărie spre a evita intrarea în rețeaua comercială a mărfurilor de slabă calitate. S-au făcut recomandări și în ceea ce privește păstrarea în condiții igienice a produselor alimentare și deservirea promptă și civilizată a cumpărătorilor. Propuneri s-au făcut multe și valoroase. Rămîne ca toți factorii care concură la înfăptuirea lor să militeze pentru traducerea lor în viață.

GAINA PETRUmembru al unei echipe 
de control obștesc

abataje. In scurt timp și rezultatele s-au arătat: productivitatea în abataje cunoscînd o continuă ascensiune — 5,07 tone/post în luna martie, 5,09 tone/post în luna a- prilie și 6,40 tone/post în luna mal. Măsurile luate vor duce la reaultate imediate, dar vor crea și perspective dintre cele mai promițătoare.
« In anul 1967 planul de pro

ducție va fi depășit cu 10 000 tone 
cărbune;

• Productivitatea muncii va 
crește cu 27 kg/post față de pre
vederile planului anual;

• Pînă in 1970 se va obține un 
spor de producție de 187 000 tone 
cărbune față de 1966 — din care 
81,3 la sută se va realiza prin creș
terea productivității muncii și 18,7 
pe seama creșterii efectivului me
diu scriptic de muncitori.

• Prețui de cost pe tone de căr
bune va fi redus; în 1067 se vor 
obține 4,20 lei economii/tona de 
cărbune, iar tn 1970 10 lei econo
mii/tona de cărbune.

P. BREBEN și
Ing. TRAIAN AVRAMESCU șeful Serv, planificare la E. M. Uricani
PROGRAM DE RADIO

1 iuliePROGRAMUL I : 0,00 RADIOJURNAL. Sumarul presei; Sport; 6,20 Radio-publicitate: 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte; 8,20 MOMENT POETIC: 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 „De la munte, la mare" — program muzical; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 Lucrări muzicale inspirate din istoria patriei; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 REVISTA REVISTELOR E- CONOMICE; 11,15 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 Formațiile Alexandru Avra- movici și Roger Danneels; 12,15 Miorița; 12,35 Muzică populară interpretată de Victoria Baciu: 12,45 Am ales pentru dumneavoastră a- ceste melodii; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale muzicii u- șoare; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populâră și interpretul preferat; 14,00 Firicel de cîntec românesc;

De lă aceste tablouri de cohiandâ, prin simple apăsări pe butoane, 
se pun în funcțiune utilajele care separă ți spală cărbunele în sec'^a de 
spălare a preparației Coroețti.

Foto : N. Moldoveanu

ZIUA învățătorului
■ *

(Urmare din pag. 1)rilor și profesorilor care nu-și precupețesc eforturile pentru a-și îndeplini, cu rezultate optime, importanta misiune ce li s-a încredințat ‘ instruirea tinerei generații.
In Valea Jiului sînt numeroase cadre didactice care au dovedit prin activitatea lor de zi cu zi că merită încrederea și prețuirea de care se bucură. Barbu Maria, de la grădinița din Aninoasa, prof. Illeș 

Iosif, directorul Școlii generale nr, 4 Vulcan, prof. Dumbravă Dimitrie, director adjunct ăl Liceului Lupeni și înv. Popescu Georgeta de la Școala generală nr. 1 Vulcan au fost declarați „Educatori fruntași".S-au mai remarcat în activitatea instructiv-educativâ învățătorii Lu-. pașcu Constantin, de la Școala ge
TELEVIZIUNE

30
18,00 Drumuri și popasuri — 

emisiune turistică. Bule
tinul circulației rutiere..

18.30 Pentru copii și tineretul 
școlar: Un buchet de 
flori (de Ziua învățăto
rului).

19,00 Pagini de istorie : „Lup
ta dreaptă a vitejiei".

19.30 Telejurnalul de seară.

14.10 REVISTA LITERARA RADIO; 14,50 Muzică ușoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 Muzică populară interpretată la vioară de Ion Drâgoi; 15,15 Din melodiile ecranului: 15,50 Cîntece populare interpretate de George Folescu; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Piese instrumentale; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova: 17,00 Mu
zică corală de Vasile Popovici;17.10 MEMORIA PAMÎNTULUI ROMANESC; 17,30 Muzică ușoară de Petre Mihăescu și Egizzio Pe-

CINEMATOGRAFE |I
1 iulie |PETROȘANI — 7 Noiembrie : Bumerangul; Republica : Marilyn; | LONEA — 7 Noiembrie; Băieții de la tonomat; Minerul: Diminețile » unui băiat cuminte^ CRIVID1A s Coplan își asumă riscul; LUPENI g Cultural: El Greco; Nimeni nu vroia să moară; URICANI ' ^Fata din | junglă.

I
I

II 
Ila Școala generală Va- gi, educatoarea Bîrcâ Ze- I Școala eenerală nr. 2 •

nerală Cimpă, Simionescu Constantin de la Școala generală Vr lea de Pești, nbvia de la Școala generală nr. 2 Petroșani, prof. Costea Dorin de la Liceul Uricani, prof. Muttteanu Cornelia de la Școala generală nr. 5 Bărbăteni — Lupeni și alții.Dar profesiunea de învățător și profesor cere celor ce se înregimentează în ea o continuă silință spre perfecționare, pentru a ridica pe culmi tot mai înalte măiestria pedagogică. Aspirația continuă spre ridicarea nivelului profesional este garanția sigură că noile generații de elevi vor avea, și pe mai departe in învățătorii și profesorii lor, îndrumători apreciați care-i vor călăuzi cu devotament și dragoste spre cucerirea piscului Științei și culturii.

I

I 
I 
I
I
I 
I
I

iunie
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Studioul muzical.
20,30 Reportaj ’67; „Poarta 

spre stele".
21,00 Reflector.
21.15 Filmul artistic „Recruto- 

rul".
23,00 Panoramic.
23.15 Telejurnalul de noapte,
23,25 închiderea emisiunii.

I
I 
I
I

trovici; 17,45 Din folclorul muzical j al popoarelor; 18,00 BULETIN DE | ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBU- _ LUI; 18,20 Orchestrele Sergiu Ma- | lagamba și Jakie Martin; 18,40 | ȘTIINȚA, TEHNICĂ, FANTEZIE; g 19,00 Concert de melodii românești; I19,30 Sport; 19,45 Varietăți muzi- ■ cale; 20,00 RADIOGAZETA DE g SEARA; 20,30 O melodie pe adresa I 
dumneavoastră; 20.50 Cîntece de pe- ® trecere și jocuri populare; 21,05 g 
Mari cupluri ale iubirii; 21,25 Mu- I zică de dans; 22,00 RADIOJURNAL. • 
Sport; 22,15 Program de romanțe; g 22,35 Formația Bebe Prisada; 22,45 I MOMENT POETIC: 22.50 Muzică | de dans; 2,55 — 3,00 BULETIN DE - ȘTIRI. I

în Editura politică
au «păruit

488 p. 12 leiManualul tratează sistemul relațiilor de producție socialiste în strînsă legătură cu dezvoltarea forțelor de producție, cu progresul tehnicii și științei contemporane și analizează categoriile și legile economice în care se reflectă caracteristicile esențiale ale sistemului economic socialist.

264 p. 7 leiCartea cuprinde patru capitole mari : „Marx înaintea marxismului"; „Marxismul, o revoluție în filozofie"; „Marx și ecomonia politică"; „Karl Marx și luptele politice". Punînd in Iumihă locul învățăturii Iui Karl Marx în revo- luționarea gîndirii și a societății umane, Roger Garaudy îmbină în cartea sa înaltul nivel teoretic al expunerii cu un stil viu. făcînd-o accesibilă unui public larg.

366 p. 9 leiIn volum, a cărui prefață este semnată de academicianul Aurel Avramescu, sînt incluse materiale care se ocupă de : teoria informației, bionică, genetica moleculară, hidroponică, lingvistica matematică etc.Prin varietatea și conținutul materialelor pe care le cuprinde, lucrarea, bogat ilustrată, este de un real folos pentru informarea și îmbogățirea cunoștințelor științifice ale maselor largi de cititori.
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Lucrările sesiunii extraordinare
0. N. Ua Adunării Generale a

Situația din Aden se menține încordată

NEW YORK 29. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : In ședința de miercuri după- amiază a Adunării Generale a O.N.U. ministrul de externe al Braziliei, Jose de Magalhaes Pinto, care a luat primul cuvîntul, a declarat că actuala criză din Orientul Mijlociu, decurge, potrivit părerii țării sale, din existența de aproape două decenii a stării de beligeranță între Izrael și țările arabe. El a e- numerat principiile care, în concepția delegației braziliene, trebuie să stea la baza unei reglementări, recunoașterea statului izraelian, un angajament formal din partea sa de a nu încorpora la teritoriul său național regiunile ocupate în urma recentelor operațiuni militare și în consecință retragerea trupelor iz- raeliene, precum și inițierea de tratative pentru rezolvarea problemelor pendinte, care să ducă eventual Ia stabilirea de zone demilitarizate.Frank Corner, reprezentantul permanent al Noii Zeelande. a subliniat că țara sa regretă recenta izbucnire a ostilităților. Declarîndu- se în favoarea unei dezangajări a trupelor izraeliene și a retragerii din teritoriile arabe ocupate, vorbitorul a arătat că o asemenea acțiune trebuie să aibă loc „în contextul unei reglementări care să

Izrae-ultimlireacție în „s-au dove- nu au făcut animozitatea

garanteze securitatea atît a Iul ui cît și a țărilor vecine".Scoțînd în evidență că în20 de ani în Orientul Mijlociu a avut loc o adevărată lanț de conflicte care dit inutile : crude și decît să adînceascăreciprocă", Assouan Usher, ministrul de externe al Coastei de Fildeș, s-a făcut și el interpretul ideii exprimate și de alți delegați că războiul nu poate rezolva nimic și că singura soluție o constituie o reglementare negociată. El a adresat membrilor Adunării Generale îndemnul să contribuie la crearea u- nui climat prielnic unui dialog între părți care să se dovedească rodnic, exprimînd, totodată, opinia că nici un fel de drept de anexare a unor teritorii nu poate decurge din ocupația militară.Intr-un spirit similar a fost făcută și declarația ■ reprezentantului permanent al Ceylonului, Bernard P. Tilakartana, care s-a referit, de a- semenea, la problema refugiaților arabi, la dreptul fiecărui stat de a exista ca o entitate politică și Ia dreptul de folosire a căilor maritime internaționale.Președintele Adunării Generale Abdul Rahman Pazwak a dat apoi cuvîntul la cerere, reprezentantului permanent al Iugoslaviei, Danilo

principalele află trupe Caracteri- din Aden,

federale, îngrijorate de amploarea pe care au luat-o tulburările îrt. Aden și-au adus noi întăriri mi- litare. Miercuri au sosit circa 100 de soldați, din aproximativ 600 de soldați cît este planificat să’ Sosească în aceste zile în sprijinftl forțelor deLONDRA tătorul de britanic al
securitate din Aden.'29 (Agerpres). — Pur- cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a-

Izraelul a decretat 
unificarea Ierusalimului(Agerpres). — agenției France în conformitate marți seara în

repercusiuni a- și autorității a- este

vorbito- apoi pe 15 state,Ceylon, India,

ADEN 29 (Agerpres). — Corespondenții agențiilor occidentale de presă transmit că situația din A- den continuă să fie încordată. Cartierul Crater, anunță agenția U.P.I., se află tot sub controlul patrioților. In jurul lui, în puncte strategice, se britanice și federale, zînd situația actualăagențiile de presă transmit că, de fapt, acolo există o stare de asediu. Cu toate acestea, patrioții au nunță că, ținînd seama de agra- aruncat în aer o conductă de petrol, aparținând campaniei engleze „British Petroleum Company" prin care era aprovizionată rafinăria din portul Aden. In împrejurimile locului în care s-a produs explozia a izbucnit un puternic incendiu. Autoritățile britanice și

varea situației . din Aden, s-au luat măsuri pentru accelerarea o- perațiunilor de repatriere a, familiilor militarilor britanici și a membrilor comunității britanice a- flați în această regiune. Operațiunile de repatriere urmează să se încheie la sfîrșitul . lunii iulie.
ț

IERUSALIM 29 Trimisul special al Presse anunță că cu o lege votatăParlamentul izraelian, permițînd a- nexarea teritoriilor ocupate de trupele izraeliene în cursul recentului conflict militar, ministrul de interne al Izraelului a decretat unificarea Ierusalimului.Au fost stabilite deja limitele o- rașului unificat, moneda izraeliană a devenit singura monedă valabilă în întregul oraș.Regele Hussein al Iordaniei a calificat hotărîrea guvernului izrae- Ian drept „o sfidare fățișă" a

Lekici care a prezentat uin nou proiect de rezoluție, rezultat al consultărilor avute cu delegațiile țărilor nealiniate. „Hotărîrea parlamentului izraelian de a aproba legislația privind anexarea părții iordaniene a orașului Ierusalim, act care constituie o violare flagrantă a principiilor fundamentale ale Cartei Națiunilor Unite" a făcut și mai urgentă necesitatea acestui proiect de rezoluție, a spus rul, care a enumerat autori, reprezentanții a printre care Afganistan,Congo, (Brazzaville), Cipru, indonezia, Iugoslavia, Mali, Pakistan, Zambia.Proiectul de rezoluție cere retragerea imediată a trupelor izraeliene dincolo de linia de armistițiu, stabilită potrivit acordurilor de armistițiu, din 1948. Proiectul cere, de asemenea, secretarului general să raporteze de urgență Adunării Generale și Consiliului de Securitate asupra aplicării de către Izrael a rezoluției, Consiliul de Securitate, tirmînd ca, după retragerea forțelor armate izraeliene dincolo de linia de armistițiu, să ia în considerare problemele legate de situația din această regiune.In încheiere vorbitorul a cerut să se acorde acestui proiect de rezoluție prioritate față de celelalte proiecte prezentate.

Provocări împotrivaPEKIN 29 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la 28 iunie un avion militar american 
a pătruns în spațiul aerian al R. P. Chineze, în zona Insulei Hainan, din provincia Guandun. In aceeași zi, un alt avion militar a- meriean a pătruns în spațiul ae-

R. P. Chinezerian deasupra insulelor Iunsin și Dun, din provincia Guandun.Un purtător de cuvînt al Ministerului afacerilor Externe al R.P. Chineze a fost autorizat să adreseze un avertisment în legătură cu provocările întreprinse de avioanele militare americane.
Acord turco-irakianANKARA 29 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la Ankara, guvernele Turciei și Irakului au semnat un acord pe termen de 20 de ani privind livrarea de gaz natural irakian Turciei, în valoare de 560 milioane dolari. După cum este prevăzut în acord, livrările vor atinge în anul 1971, 8,5 mili-

oane metri cubi în 24 de ore, în 1981, această cantitate se dubla.Turcia a oferit Irakului un prumut rambursabil înde 112 milioane dolari în vedersa construirii conductei de gaz.
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arbitrar, in- inaceeptabilde radio Al-
O.N.U. cu „grave supra prestigiului cesteia". Acest act tolerabil și complet pentru Iordania.La rîndul său, postulger a protestat împotriva hotărîrii Izraelului de a anexa partea iordaniană a Ierusalimului.Secretarul general al O.N U., U Thant, a făcut cunoscut miercuri seara că studiază „implicațiile hotărîrii parlamentului izraelian care autorizează guvernul să unifice Ierusalimul sub administrație izraeliană".

Vizite• La invitația Seimului R. P. Polone, la Varșovia a sosit o delegație a Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene, condusă de Li En Ho, vicepreședinte al Prezidiului Adunării, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea.• Președintele Franței, de Gaulle, și președintele Turciei, Cevdet Sunay, care se află într-o vizită oficială de patru zile la Paris, au avut joi o nouă întrevedere la Palatul Elysee. După cum relevă agenția France Presse. cei doi șefi de state au încheiat schimbul de vederi început marți, asupra tuturor problemelor internaționale și, în mod deosebit asupra situației din Orientul Mijlociu și implicațiile sale diplomatice.O Ministrul afacerilor externe al Marocului, Ahmed Larak, a ' avut miercuri o întrevedere la Washington cu președintele Johnson, căruia i-a remis un mesaj din partea regelui Hassan al Il-lea.

Lupte puternice în Vietnamul de sudSAIGON 29 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, în Vietnamul de sud au fost semnalate noi ciocniri între .trupele americane și unități ale forțelor patriotice. După cum relatează agențiile de presă, prima divizie americană aeromobilă, mobilizată în cadrul operației „Pershing", s-a ciocnit în sectorul Phu My din provincia Binb Dinh cu forțe ale patrioților. Lup-
Complot descoperii în Guatemala

Serviciile Siguranței guatemaleze au anunțat descoperirea unui com*' 
plot împotriva președintelui Julio Cesar Mendez, pus la cale de o serie 
de grupări de dreapta. Lovitura de stat urma să aibă loc la începutul 
lunii iulie. Dirijat din capitala țării, complotul avea ramificații și în alte 
localități. Nu este cunoscut numărul persoanelor arestate. Șeful sigu
ranței guatemaleze, Estuardo Garcia Gomez, a declarat: „Cunoaștem 
persoanele care au creat această conspirație".

ERUPJIA VULCANULUI STROMBOLIVulcanul Strombolî din sudul Italiei a bătut miercuri toate recordurile sale anterioare, expulzînd lavă pentru a 70-a zi consecutiv. Vulcanul se află pe o insulă în a-
propiere de Sicilia și de celălalt vulcan celebru — Etna. Locuitorii care trăiesc la extremitatea cealaltă a micii insule nu au fost afectați de ultimele erupții.

Inundații catastrofale în CelebesPloile torențiale care s-au abătut în ultima vreme asupra Insulei Celebes au provocat inundații catastrofale în regiunile ei sudice, transmite agenția France Presse, citind surse oficiale din Djakarta. Aproximativ 20 de poduri au fost luate
de ape, șapte moschee, șase școli și numeroase locuințe au fost complet distruse din pricina inundațiilor.

Noi trupe 
debarcate 
de sud

americane 
în Vietnamul

Ciocniri între polilițti $i demonsiranîi ia Buffalo
Pentru a doua zi consecutiv, orașul Buffalo (statul New York) a cu

noscut miercuri grave incidente între populația de culoare, care își ma
nifesta nemulțumirea față de legislația cu caracter rasial și poliție. Intre 
manifestanți, al căror număr a depășit cifra de 1 000, și. polițiști s-au 
produs schimburi de focuri de armă. In cursul incidentelor opt persoane 
au fost rănite. Alte 30 de persoane au fost arestate.

Incidente asemănătoare s-au petrecut în aceeași zi și în cartierul 
populației de culoare din Niagara Falls, în apropiere de Buffalo. Poltția 
a intervenit folosind grenade cu gaze lacrimogene.

Accident trag’cCunoscuta actriță americană Jayne Mansfield și-a pierdut viața joi într-un tragic accident de automobil. Ea se îndrepta spre New Orleans. unde urma să apară în cursul zilei în fața televiziunii. Mașina în care se afla actrița s-a ciocnit de .un camion în plină viteză. Alte două persoane, care o însoțeau pe Jayne Mansfield, au fost, de asemenea ucise.
REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA t Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 (G.C.VJ.)

te puternice au avut loc și la 35 km de Saigon, unde trupele guvernamentale au fost atacate de grupuri de patrioți. Totodată, a- genția France Presse menționează că forțele patriotice au atacat cu obuze și mortiere pozițiile americane din apropierea bazei militare de la Khe San.In tot cursul zilei de joi, bombardierele americane B-52 și-au continuat raidurile asupra teritoriilor sud-vietnameze. bombardînd în specia] regiunile situate la sud de zona demilitarizată.

SAIGON 29 ‘:'rșde cu-militar agenția că în
(Agerpres). — Citând declarațiile unui purtător vînt al comandamentului american de la Saigon. Associated Press anunțăcursul ultimei săptămâni au sosit în capitala sud-vietnameză 3 000 de soldați și ofițeri câni.Efectivul trupelor S.U.A. cate în Vietnamul de sud dică în prezent la 466 000 de * litari.

Lupta revendicativă 
a minerilor bolivieniConsiliul de Miniștri bolivian s-a întrunit pentru a doua oară în trei zile în ședință extraordinară pentru a discuta situația creată în sectorul minier în urma ocupării de către armată a principalelor mine de cujoru, printre care „Catavi", „Siglo Veinte" și „Hua- nuni", unde lucrează aproximativ 23 000 de mineri. Rezultatul reuniunii ministeriale a fost arestarea a încă 20 de lideri sindicali și dislocarea unor noi detașamente militare contra minerilor. Situația oferă tot mai multe indicii de agravare.. Muncitorii de la mina. „Siglo Veinte" au ținut o adunare în interiorul minei unde s-a hotărît să se cea-■ ră guvernului retragerea trupelor și eliberarea celor arestați. In cazul unul refuz, re

zoluția adoptată prevede declanșarea unei greve generale pe termen nedefinit, precum și colectarea de fonduri pentru a procura arme. La mina „Hua- nuni“ s-au produs ciocniri între armată și muncitori, soldate cu
Corespondențăun mort și 7 răniți. La Oruro, studenții universității au organizat o mare manifestație de protest, cerîndu-se imediata eliberare a minelor ocupate. Un manifest difuzat de Federația studențească a- cuză autoritățile militare de faptul că în timpul ciocnirilor care au avut loc cu prilejui ocupării minelor armata a utilizat arme bazuca. Numărul victimelor este pînă a- cum de 23 morți și peste 70 de răniți. în

încă ameri-dislo-se

tre care femei și copii.Actualul conflict dintre autorități și minerii de la minele na^ ționalizate a început' în urmă cu aproape o lună cînd minerii au declanșat o campanie de revendicări cuprin- '■ zînd, în primul rînd, sporirea salariilor . și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Agitația a crescut treptat datorită refuzului guvernului de a satisface aceste revendicări. O- cuparea minelor a foit precedată de o suită de alte măsuri represive. In cercurile observatorilor se apreciază că actualul conflict are destule șanse să provoace complicații de natură să compromită grav autoritatea actualului guvern bolivian.
VASILE OROSCorespondentulAgerpres
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