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cele mai bune brigăzi de la E. M. Vulcan, lună de lună în lucrările de pregătire, minerului Antal Gheza de Ia sectorul II. un schimb din brigadă, cel condus de minerul Bădescu Ion
Ur" dintre evidențiată este cea a In clișeu :

Inovațiicu aplicativitateIn cursul semestrului I ai acestui an, la E. M. Lupeni au fost înregistrate 18 inovații. Dintre acestea 9 au fost deja acceptate pentru aplicare, 3 au fost experimentate, 2 se află în studiu și 4 sînt inovatorilor și ingi- mai va- „Metodă
de Io- di- în-

respinse. Majoritatea sînt muncitori, tehnicieni neri. Dintre inovațiile cele loroase putem aminti:nouă pentru curățirea cupelor de funicular" (autori Suba Mircea și Vlaicu Ioan),- „Matriță pentru confecționarea gulerelor de sfredele mină exagonale" (autor Botar sil),- „Stanță pentru decuparea feritelor secțiuni de cauciuc cuserții de pînză" (autor Rus Găvri- lă),- „Modificarea rezistenței de cp- borîre a tensiunii de iluminat la locomotivele LM-7" (autor Ujpan loan).Aplicativitatea lor a dus la realizarea unor economii antecalculate de 53 902 lei pentru propunerile înregistrate și acceptate pentru a- plicâre. Economiile postcalculate se cifrează la 163 250 lei.
In pagina a 4-a

La I. O. I. L. Petroșani

STARTUL
BUN,

• Noul guvern grec a sub interdicție tragediile lice• Măsurile anunțate președintele Johnson cu vire la tulburările rasiale S.U.A.
pus ăn-de pri* din

________

PUTEA
LUA Șl 
MAI BINEîntreprinderea de industrie locală Petroșani a încheiat planul semestrial mai bine decît în ultimii ani. La producția globală a realizat o depășire de 3,38 la sută iar la producția marfă de 2,3 la sută. Producția marfă vîndută și încasată a fost realizată în proporție de 101,34 la sută iar productivitatea muncii a sporit, în această perioadă, cu 4,3 la sută. S-au obținut și economii la prețul de cost în valoare de 74 000 lei. Beneficiile realizate peste plan se-cifrează la mai mult de 14 000 , Iei. Din cele 40 de sortimente pe care le produce I.O.I.L. un singur sortiment nu a fost realizat : piatra extrasă din cariere. Toate unitățile întreprinderii au contribuit la rezultatele obținute cu excepția celei -extractive (carierele de piatră).La baza succeselor abținute de colectivul I.O.I.L. se află în primul de măsuri luate rațională și cu a instalațiilor și și a timpului de instaurării unei în toate verigile
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Unde mergem ?
AZI

0 La lacul de la Jieț,. ora 9: etapa regională din cadrul campionatului republican de navomodele. Participă reprezentanți ai orașelor Sebeș și Petroșani.
0 Stadionul din Ani- noasa ora 17,30 : meci de fotbal între echipele reprezentative ale E. M. Aninoasa și E. M. Lonea (în cadrul de vară, neâscă).

CONFE RIM A PE W A U. C. . S.
Si lutul C.C. al P.C;R. șî al Consiliului 

de Miniștri rostit de tovarășul 
Leonte Răutu

.ii

performantă, susțlnînd cu

a mișcării sportivilor și să urez mai deplin
aide de de

rînd complexul i pentru utilizarea maximă eficiență utilajelor, precum lucru, în discipline procesului de producție. Aceste măsuri au creat condiții favorabile realizării unei productivități a muncii mai înalte și în consecință 
a depășirii sarcinilor de plan pe 1967.Pentru aplicarea în viață a Hotă- rîrii C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la reglemen-

vederea ferme

Margareta MICA

(Continuare in pag. a 3-a)

In sportul de sportivii noștri, cinste culOTile patriei, au cucerit laurii victoriei în întreceri internaționale de prestigiu,- fruntașii .' sporturilor nautice, scrimeurii, hand-ba- liștii și rugbîștii, jucătorii de volei, șahistele și luptătorii noștri se numără printre cei mai buni din Europa sau din lume. Am plăcuta însărcinare ■ de a transmite felicitările conducerii de partid și de stat tuturor acelora,care au făcut ca tricolorul românesc să fie ridicat în semn de salut al izbînzilor sportive pe diferite meridiane ale globului IExaminînd situația sportive, -în spiritul gență care-i este cotndncera- partidului ză că rezultatele decum, cu toate succesele înregistrate, nu sînt pe ffiăsura reală. a condițiilor create, a talentului sportivilor noștri. Orientarea dată de conducerea păffidultil Ia ''Conferința pe’ țară a.U.C.F.S. din 1962, în cuvîntul de salut răstit de tovarășul Nicolae Ceausescu, privind cuprinderea unor - mase tot măi : larig» " a întregului tineret în practicarea organizată a exercițiilor fizice și sportului fiu ă fost decît parțial realizată.In această direcție, princi-

constituie veriga întregului sistem în între- , asocia- re- sînt cu pro-
fizică. ] instituții, înmulțind

pala cerință este să se determine o largă și multilaterală dezvoltare a educației fizice și sportului de masă în școli și facultăți — țâre cuprind marea majoritate a tineretului din țara noastră, sportul școlar și universitar trebuind să de bază a de educație prinderi șițiile sportive, zultatele bune obținute, chemate să desfășoare continuitate acțiunea demovare a sportului de masă — într-o gamă largă de forme și de ramuri sportive, în scopul dezvoltării capacităților fizice ale oamenilor muncii, potrivit, specificului activității lor productive. Această ceririță se ridică insistent și la, sate, unde este încă numărul tinerilor atrași practicarea sportului.Se cer tratate cu multmare atenție discipline sportive ca atletismul — fundamentul dezvoltării sportive multilaterale — gimnastica, înotul, turismul, schiul, ramuri accesibile practicării de către mase din cele mai largi, care nu necesită condiții materiale deosebite.

; Dragi tovarăși,Permiteți-mi să adresez, din partea Comitetului ,Central al Partidului .Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro- . mânia, un salut călduros delegărilor și invitațHor la Conferința pe țară sportive, tuturor din țara noastră Conferinței celsucces în lucrările sale.; Conferința mișcării sportive își desfășoară lucrările în mosfera de avînt generată marile succese, obținute , poporul nostru în operaconstrucție socialista. România străbate; o etapă în care poporul își manifestă-din plin,- în toate sferele vieții sociale, ... capacitatea și forța de creație materială și. spirituală.Conferința este chemată să analizeze principalele probleme ale dezvoltării mișcării sportive, să stabilească măsurile cele mai potrivite pentru a determina creșterea substanțială și perfecționarea calitativă a educației fizice și sportuluiIn țara vechi și Chiar în nește un rea primei asociații sportive din România, „Societatea centrală română de nastică și dare la dusă de istoricul Vasile Ureche, mișcarea noastră continuat să crească; sportivf- români, în ciuda unor csfiî-s .diții adeseori vitrege, au șit să se impună pe plan fir-' ternational, prin rezultate me- • ritorii.In condițiile puterii populare ștafeta acestor rezultate a fost trecută noilor conțin- * gente de sportivi, s-gu eteal condiții tot mai propice peti- tru dezvoltarea culturii fizice, pentru cuprinderea în activitatea sportivă a unor mase tot mai largi de tineri și oameni ai muncii.In ultimii ani mișcarea sportivă de masă a obținut rezultate îmbucurătoare. Un număr de cluburi și asociații sportive din întreprinderi, instituții' și de la sate desfășoară o activitate bogată, mili- .. nane de tineri sînt antrenați în competiții și concursuri, cunosc o înviorare activitățile sportive din școli și instituțiile de îrivățămînt superior.

românesc.noastră, sportul are frumoase tradiții. • acest an se împli- secol de ia forma-
arme, gim- semn",- con- și patriotul De atur i/ sportivă a

mișcării de exi- pfopriu, ăprecia- pî’nâ a- miclamai

(GonHnuare în pag. a 3-a)

In sala Ateneului român din 
chis vineri' lucrările Conferinței 
de Cultură Fizică și Sport.

Conferința,'urmează să analizeze, în

Capitală s-au des- 
pe țară a Uniunii

____________________ .. ... ._ , lumina o- 
biectivblâr stabilite de partid si guvern, rezultatele 
obținute în intervalul care' a trecut de la prima 
conferință și să elaboreze măsurile pentru. conți
nuți deșjjplțare a! educației fizice și sportului în 
țara h

La deschiderea - lucrărilor Conferinței au asistat 
tfpfarășii Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
\ tțșfâțnlțin fyrăgan, ifediite Răutu, Petre Lupii, Vir- 

■ aii Trofin, membri ai CJC. al P.C.R., miniștri, con
ducători al unor - instituții centrale și organzații 
obștești.

■ Im unanimitate, delegații au aprobat următoa
rea ordine de zi a Conferinței:

1. Raportul Consiliului General al U.C.F.S. pri
vind activitatea desfășurată în perioada 1962-1967;

- ‘2. Raportul Comisiei centrale de revizie;
3. Alegerea organelor de ■ conducere.
Salutul. adresat Conferinței de Comitetul Central 

ai Partidului Comunist Român și Consiliul de Mi- 
- niștri al - Republicii ■ Socialiste România a fost rostit 

de lă tribuna. Conferinței de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. ■

Lucrările - Conferinței continuă.

rășenești a Spartachiadei de vară se vor desfășura concursuri toarele tive :— Pe ara 9 : bal dintre „Jiu! șani și noasa;— In același ciul dintre troșani și peni;— Ora 9, „Utilajul" concurs de ciparea țiilor sportive din Valea Jiului.— Ștrandul „Preparatorul" din Lupeni, ora 10 : concurs de înot. Vor participa toate asociațiile sportive din Valea Jiu-

ladisciplinestadionul meciul de 
l" Minerul

urmă- spor-Jlul, hand- Petro-Ani-continuare, stadion —Utilajul Minerul
pe me- Pe- Lu-

4 î I N Eora 9,
pe poligonul Petroșani — tir cu parti- tuturor asocia-

Spartachiadei etapa orașe-
0 Incepînd cu va continuă concursul de la lacul din Jieț, con- tind pentru etapa regională a campionatului republican de navomodele.
0 In cadrul etapei o-

C O MANDA
£7 7? GENTA
ÎN ATELIER

Intr-una : din primele 
zile ale săptămînii tre
cute, la sectorul XIII 
al E. M. Lupeni au fost 
aduse 10 întrerupătoare 
defecte de la transpor
toarele ’ blindate. Pentru a asigura continuitatea 
producției de la sectorul 
VIII, repararea lor tre
buia să se facă de ur
gență. întrerupătoarele 
au fost' încredințate e- 
chipei conduse de Preotu 
Mihai, un tînăr harnic, 
locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe sector. Repu
nerea întrerupătoarelor 
în funcțiune cerea: din 
partea membrilor echi
pei de reparații un ba
gaj bogat de cunoștințe-. 
Dar
Ioan, 
tel,

tinerii Bogdan 
lancu Vio- 

Mitrai Gheorghe,

lancu Nicolae și lancu 
loan au pus în aplicare 
toate cunoștințele lor 
profesionale și, timp de 
două zile, au lucrat nu
mai la aceste repa
rații. (In fotografia 
alăturată cîțiva din ei 
au fost surprinși în tim
pul lucrului). In ultima 
zi, spre sfîrșitul șutului, 
tinerii au raportat mais
trului terminarea lucră
rii. Toți erau emoțio
nați. întrerupătoarele 
urmau să fie supuse 
probei la releele mini
male, la o intensitate 
de 120 amperi. In fața 
tabloului de probă se 
afla și maistrul princi
pal .Cita Nicolae. El a 
fixat dmpermetrele la 
intensitatea admisă. O- 
chii celor care repara
seră aparatele sticleau 
de îngrijorare și emoție. 
Se gîndea fiecare în si
nea lui: dacă releul nu 
se va decupla ? Aceas
ta însemna că 
lor... Maistrul 
însă cu 
aprobativ 
toârele 
bine.Text:Foto :

mina 
că 

se

munca 
a făcut 
Un gest 

înrerupă- 
comportă

V. COANDRAȘN. Moldoveana
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însemnări de la „Tîrgul de fete“
de pe muntele GăinaIn inima Țării Moților, pe muntele Găina, s-a statornicit cîndva, într-o vreme ce se pierde în negura veacurilor, o interesantă și o- riginală sărbătoare pastorală cunoscută astăzi sub denumirea de „Tîrgul de fete". Nu este vorba de un Wrg de fete în adevăratul sens al cuvîntului, ci de o pi- . torească serbare rustică ia care își dau întîlnire moții de pe Crișuri cu 

cei de pe Valea Arie- șului. Fapt este totuși, că deseori, cunoștințele care se înfiripă în timpul serbării între fetele și flăcăii prezenți duc la căsătorii.Anul acesta ziua „Tir- gului" a fost la 23 iulie, dată la care turiști din întreaga -țară au poposit pe muntele Găina dornici să asiste la tradiționala serbare a moților.
„Ține moț de 
Să mă hîț cu 
Pini mă hițat 
Se duse moțu

1 Ce la orice _tlrg, nici de la acesta nu lipsește activitatea economică, care are un specific a’

începutul serbării este marcat de chemarea tulnicelor. O dată cu ivi- rtoa zorilor, conform tradiției, melodioasa și solemna strigare a tulnicelor dă semnalul deschiderii serbării. Uriașul platou al muntelui se umple treptat de lume care freamătă voioasă, printre cetele de cete- răși care interpretează cu foc vechi melodii populare. Costumele naționale îmbrăcate de particlpanțli din trei regiuni învecinate — Hunedoara, Crișana și Cluj — împestrițează plăcut locul, încîntînd privirile numeroșilor turiști din . țară și străinătate. Populația locului, sosită cu mic cu mare de prin văile munților, înfiripă din loc în loc jocuri.. Printre tropotele celor prinși în horă se aud numeroase strigături, care constituie adevărate perle folclorice:
hdStă straiță 
astă moață; 
cu moața 

straița".parte. In trecut se practica mult schimbul în natură. Pe alocuri, rareori, schimbul în na

tură se mai practică și astăzi. Obiecte de artizanat artistic împodobite cu motive populare, confecționate din lemn, lut sau din piei, constituie o marfă mult căutată de turiști. Moții, recunoscuți în întreaga țară ca mari meșteri în arta confecționării o- biectelor șl ustensilelor de lemn, îmbie la fiecare pas pe oaspeți cu produsele lor meșteșugărești.

CALEIDOSCOP
Viata 
în anul 2001Care va fi viața oamenilor la începutul secolului XXI ? Aceasta a fost tema care a reunit recentul colocviu organizat la San Diego, în California.După părerea profesorului Jerome Wiesner, de la „Massachou- setts Institute of Technology", orașele anului 2001 se vor prezenta ca niște aglomerări lungi și înguste așezate la marginea unor autostrăzi ultra-rapide. Ele nu vor cunoaște flagelul poluării atmosferei, deoarece vehiculele vor funcționa pe bază de electricitate.Profesorul Thomae Malone, președintele Comisiei naționale americane la U.N.E.S.C.O., precizează că mașinile vor fi concepute în funcție de normele de securitate,, așa încît ele nu vor semăna cîtuși de puțin cu modelele de acum, „Șoferii vor trebui să renunțe la libertatea de a conduce după bunul lor plac, a spus profesorul, deoarece itine- rariul lor va fi determinat de dispozitive exterioare de securitate".Mulți dintre particlpanțli la colocviu au prezentat viitoarele posibilități de alimentare g populației, care se va dubla aproape pînă la sfîrșitul secolului nostru. Baza hranei viitoare va fi exploatarea resurselor oceanului și cultivarea pă- mînturilor nedefrlșale încă.Vor fi folosite, pentru facilitarea treburilor gospodărești și a muncilor prea grele, diferitele «parata electronice, care vor fi perfecționate pînă atunci.
Un pacient 
puțin obișnuitToată lumea s-a dat la o parte și a cedat fără comentarii rîndul la cabinetul stomatologic noului „pacient" — tigrul Akbar, care se află în turneu la Kuibîșev. De cîteva zile Akbar, era: de nerecunoscut : nu mînca, nu asculta și legăna într-una din cap. Se părea că îl dureau dinții. In urma radiografiei făcute, s-a constatat că trebuia extras de urgență un canin. Și iată că pacientul vărgat a I 

apfirut în cabinetul stomatologului Boris Ghelfand.Intre maxilarele bolnavului a fost introdus un băț gros. Gura a fost legată astfel pentru ca Akbar să nu o poată deschide prea tare și să a- runce bățul. Stomatologul a fost a-, sistat de dresorul lui Akbar și de cea m«i curajoasă soră din policlinică. Operația a durat doar cîteva minute, după care Akbar s-a însănătoșit. Acum, el apare din nou în arena circului.
DIN LUMEA
Milioane de soriDacă forma generală și dimensiunile Galaxiei noastre sînt astăzi binecunoscute, în schimb nu se reușise pînă acum să se vadă centrul acestei Galaxii, deoarece el este mascat de nori de praf interstelar.Doi astronomi de Ia „Institute of Technology” din California, profesorii Eric Becklin și Gerry Neugebauer, au reușit totuși să*observe acest nucleu prin folosirea conjugată a telescoapelor optice și a detectoarelor la infraroșu. Observațiile au fost făcute pe muntele Wul- son. Centrul galactic coincide cu radio-sursa cunoscută sub numele Săgitariu A și a apărut sub forma unui nucleu strălucitor, cu un diametru aparent egal cu a 60-a parte a diametrului Lunii — ceea ce ar corespunde, dată fiind distanța, cu aproximativ 50 de ani-lumină. E- nergia pe oare o emite acest centru este echivalentă, după calculele profesorilor Becklin și Neugebauer, cu aceea a trei milioane de sori — ceea ce ar implica o densitate a materiei de 10 milioane de ori superioară celei din regiunea noastră. Nu trebuie uitat însă că planeta noastră se află la periferia Universului, la o distanță de nucleul Galaxiei de aproximativ 30 000 de ani-lumină.
Pielea și luminaCazul tinerei sovietice Roza Ku- lețova. care vedea, după cum se știe, cu degetele, este de multă vreme în atenția biologilor.Se știe că retina reacționează la lumină prin descărcări electrice. Dacă pielea reacționează în același

Aspect de la stația meteorologică Obîrșia Lotrului
k, . 
ii'iiji's 
lifte
l. -'?":."
:Hir:

ȘTIINȚEI ȘImod, înseamnă ca retina este, de fapt, o epidermă oarecum modificata.Recentele observații făcute de biologii H. F, Becket și R. A. Cone asupra acestui caz au adus însă. u- nele clarificări. Experiențele lor au fost făcute pe animale — pești, șoareci, broaște etc. — cărora le-au fost prelevate fragmente de piele, expuse apoi la spoturi luminoase. Pielea a răspunș cu infime dar e- vidente descărcări de curent electric, care au fost puse în evidentă de electrozi foarte fini. Intensitatea răspunsului electric a fost în raport cu intensitatea iluminării. In 

Vedere panoramică a Petroșanlului

La asfințitul soarelui un grup de fete, îmbrăcate în straie pitorești vestesc din tulnice închiderea Tîrgului, după un obicei moștenit din strămoși.Pentru a gusta frumosul serbării, în toată splendoarea șa, trebuie să fii prezent la ea. Numai astfel îți pot rămî- ne de acolo amintiri de neșters.
PUIU NEAG

TEHNICIIcazul broaștelor, s-a observat chiar o a doua descărcare, mai slabă, cu cîteva secunde întîrziere.
Radiotelescop 
mobilIn apropiere de Bonn se va începe în curînd construirea unui radiotelescop mobil. Oglinda parabolică, piesa de rezistență a aparatului, cu ajutorul căreia vor putea fi observate undele electromagnetice invizibile venite din Cosmos, va avea un diametru de fQO m. Această ureche uriașă ya permite

PANORAMIC 
INTERNATIO

NAL• Regizorul italian Renato Castellani turnează la studioul „Cinecitta" un nou film, „Fantome italiene", după comedia cu același nume a lui Eduardo■ de Filippo, Principalii inter- pieți sînt actorii Sophia Loren și Vittorio Gassman.• La 1 000 km de Mexico, la poalele unui vulcan stins, regizorul francez Henri Ver- neuil turnează exterioarele noului său film „Un perete pentru San Sebastian", al cărui protagonist este actorul Anthony Quinn;• In curînd, pe ecranele cinematografelor din R. P. Ungară va apare filmul documentar consacrat eroului legendar al războiului civil din Spania — luptătorul internaționalist ungur Mată Zolka — fost comandant al celei de-a 12-a brigăzi internaționale, cunoscut sub numele de generalul Lukăcs.In film au fost folosite numeroase materiale interesant® șl imortalizate pe peliculă a- mintirile tovarășilor săi de luptă pentru eliberarea poporului spaniol.Regia filmului despre eroui legendar este semnată de Istvăn GyCrgy.
Șl TOTUȘI

K AREVARATTăind o sfeclă în felii, o gospodină a descoperit în interiorul ei p monedă portugheză de io centime-
★Un fermier din Kentucky are o găină de care este foarte mîndru. Aceasta face în fiecare dimineață cîte un ou cu totul neobișnuit — cu gălbenușul alb și albușul albastru.

ascultarea în Cosmos plnă la distanțe foarte mari — aproximativ de pînă la 8 miliarde ani-lumină (un an lumină “ 300 000 km pe secundă). Cu ajutorul noului telescop vor putea fi deci recepționase semnale de la sisteme astrale a căror distanță în kilometri se exprimă în 23 de cifre.Cu o greutate de 2 800 tone, aparatul se sprijină cu patru piloni pe o șină circulară cu un diametru de 
64 m, Telescopul poate fi dirijat spre orice punct al emisferei cerești vizibile, dispărînd astfel necesitatea așteptării poziției convenabile a aștrilor. In ciuda diametrului enorm al oglinzii, deviația maximă-de la suprafața paraboloids „Ideală" cuprinde doar ~ț~ 1.5 mm.
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Salutul C.C. al P.C.R. și al Consiliului
de Miniștri rostit de tovarășul Leonte Răutu

(Urmare din pag. 1)Dezvoltarea largă a sportului de masă presupune deplina înțelegere a rolului social al sportului, a importanței sale în societatea noastră. Cu. cît activitatea sportivă cunoaște o amploare mai mare, cu atât se îmbunătățesc caracteristicile biologice ale poporului. Sportul înseamnă sănătate și că- lire fizică, energie și capacitate sporită de muncă, înseamnă recreare și destindere, compensarea eforturilor intelectuale tot mai mari solicitate omului zilelor noastre. In același timp, sportul de masă formează baza sigură a sportului de performanță, singurul rezervor care-I poate alimenta continuu cu talente.Apreciind rezultatele valoroase obținute în sportul de performanță, nu se poate trece cu vederea că în unele ramuri sportive importante se manifestă pronunțate rămîneri în urmă. Este bine cunoscutăsituația cu totul necorespunzătoare care se perpetuează în fotbalul nostru, al cărui nivel coborît și ale cărui repetate insuccese provoacă atîta amărăciune maselor largi ale iubitorilor acestui sport, De multă vreme ci așteaptă să se pună în sfîrșit capăt cauzelor care au determinat această situație.Sportivii noștri sînt totodată chemați să depună eforturi perseverente pentru a-și ridica nivelul în ramuri ca gimnastica, diverse probe de atle- tir și natatie, haltere,măf--striei ciclismul, tism, de baschet.Este îmbucurător că în ultimii ani tara noastră este reprezentată la un număr mereu mai mare de compeliții internaționale. Asemenea confruntări, care tju urmăiesc obținerea de victorii facile, nesemnificative, dau sportivilor noștri prilejuri de afirmare, sînt o școală pentru a învăța din experiența celor mai buni, — și totodată, un factor de apropiere și întărire a prieteniei sportivilor din diverse țări. Mișcarea noastră sportivă are menirea și pe viitor să întrețină și să amplifice legăturile și contacte internaționale cu organizațiile de sport din țările socialiste, din toate țările lumii, aducîndu-și astfel contribuția la cauza prieteniei între popoare.O condiție de cea mai mare însemnătate pentru progresul sportului este ca unitățile de bază ale mișcării noastre sportive — cluburile — să dispună de o largă independentă în tot ce privește organizarea muncii, dezvoltarea ramurilor lor sportive, participarea Ja competiții, problemele financiare șl să fie eliberate de tendințele de tutelă măruntă. Aș dori să subliniez în legătură cu aceasta că pentru transformarea fiecărui club într-o pepinieră de talente și sportivi fruntași, calea rodnică este, desigur, nu aceea a racolărilor ci numai a muncii proprii, răbdătoare, de perspectivă.Trebuie sporit rolul federațiilor, ca organe de specialitate pe ramuri de sport. Imbunătătindu-și in mod serios activitatea, bucurîndu- se de o mai mare independență — ceea ce implică, desigur, și răspunderi sporite — federațiile de specialitate au de îndeplinit rolul unor piloni al creșterii valorice a sportului nostru.Un factor-cheie, atîț pentru dezvoltarea și creșterea calitativă a sportului de masă, cît și pentru perfectionarea activității sportive de performantă, îl constituie asigurarea unui corp de antrenori și specialiști bine pregătiți. Performantele cele mai valoroase obținute de sportivii fruntași pe plan mondial sînt strîns legate de faptul că pregătirea lor se realizează de către antrenori și specialiști care se sprijină pe cele mai înaintate cuceriri ale cercetării științifice in domeniul practicării sportului, Jn această privință, un rol important și sarcini de deosebită răspundere revin ' Fizică, centru drelor lificore.
Institutului de care trebuie să devină puternic de formare a de specialiști cu înaltă

Culturfi un caca-

pe măsura posibilitățilorSprijinindu-se pe

Dezvoltarea pe toate planurile a mișcării noastre sportive impune ca o cerinfă de însemnătate primordială asigurarea în viața sportivă a unei atmosfere de principialitate, de intransigență față de orice fenomene străine eticii sportive și cetățenești. Prin întreaga lor comportare, pregătindu-se cu conștiinciozitate și dăruindu-se cu ardoare în întreceri, sportivii noștri fruntași trebuie să răspundă in mod demn condițiilor de care se bucură, simpatiei cu care sînt înconjurați de masele iubitoare de sport.Este necesar ca presa, în primul rînd presa sportivă, radioul, televiziunea, să aducă o cît mai mare contribuție la rezolvarea sarcinilor mișcării noastre sportive manifesting permanent spirit de combativitate, împletit cu competență și principialitate.O problemă de care depinde în mare măsură dezvoltarea sportului de masă și a celui de performanță este lărgirea bazei materiale a activității sportive, care a crescut an de an, statului nostru, munca voluntară și fructificînd voința tineretului de a face sport, sfaturile populare, cît și asociațiile sportive, cluburile trebuie să manifeste mai multă inițiativă în amenajarea de terenuri și baze sportive. O bază sportivă nu presupune; neapărat o optică de monumentalitate ; pretutindeni există multiple posibilități pentru amenajarea de baze sportive simple — posibilități care nu așteaptă decît spiritul gospodăresc al iubitorilor de sport. Este necesar să se realizeze o intensă folosire a bazelor sportive existente, asigurîndu-se accesul larg al tineretului.Și pe viitor dezvoltarea continuă a bazei materiale a sportului va forma obiect de preocupare a- tentă a conducerii partidului și statului. Sîntem convinși că ridicarea în București a „Sălii sporturilor", precum și a altor edificii și complexe sportive în Capitală și în alte centre, va fi primită cu deosebită satisfacție de sportivi și de toți oamenii muncii.îmbunătățirea activității de educație fizică, a sportului de masă și de performanță necesită adoptarea unor măsuri organizatorice, atît în ceea ce privește formele de activitate în rândurile tineretului, a oamenilor muncii, cît și în ce privește coordonarea muneii tuturor factorilor care au în atribuțiile lor acest domeniu.Reglementările actualmente în Vigoare au masă, în neretului să fie în pările concrete pe care le aveau anterior în organizarea activității sportive — ceea ce a avut efecte negative asupra mișcării sportive.Analizînd această problemă, conducerea partidului nostru a stabilit că pe viitor sportul de masă, ca parte integrantă a procesului de educație a tineretului, trebuie să ocupe un loc important în munca Uniunii Tineretului Comunist, care este chemată să desfășoare o gamă variată de acțiuni pentru atragerea tineretului Ia practicarea sportului, potrivit vîrstei și temperamentului acestuia, în vederea călini fizice. întăririi sănătății, dezvoltării inițiativei și curajului. Pornind de Ia aceste considerente este indicat ca în școli și licee activitatea sportivă de masă să fie organizată nemijlocit de U.T.C, îndrumarea de specialitate a activității. sportive în scoli va fi asigurată de profesorii de educație fizică, care vor răspunde de îndeplinirea acestor sarcini în fața direcției școlii. In ce privește instituțiile de învătămînt superior, activitatea sportivă de masă va fi organizată de asociațiile studenților și organizațiile U.T.C. cu sprijinul catedrelor de educație fizică In îmbunătățirea educației fizice, ca parte integrantă a procesului de învăță- mînt. îri -îndeplinirea tuturor sarcinilor privind dezvoltarea sportului în? rîndul țineretului școlar, răspunderi deosebit de imp-—- 

făcut ca organizațiile de primul rind Uniunea Ti- Comunist și sindicatele, fapt eliberate de preocu-

tante revin Ministerului Invățămîn- tului.La sate, misiunea de organizator al activității sportive de masă îi va reveni, de asemenea. U.T.C.-u- lui prin asociațiile sportive sătești.In ce privește întreprinderile și instituțiile s-a considerat că sarcina de a organiza activitatea sportivă de masă trebuie sâ revină sindicatelor, ceea ce corespunde, de altfel, unei bune tradiții a mișcării noastre sindicale. Aplicarea acestei concepții organizatorice va contribui, fără îndoială, la o îmbunătățire a activității asociațiilor sportive din întreprinderi și instituții, la o lărgire a razei lor de cuprindere. finind saama că majoritatea celor care practică sportul sînt tineri, sindicatele vor colabora strîns cu organizațiile U-T.C.Un alt grup de probleme se referă la structura organizatorică a Uniunii de Cultură Fizică și Sport, O mare parte a prevederilor hotă- rîrii din 1957, pe baza căreia Uniunea de Cultură Fizică și Sport funcționează In prezent, sînt depășite. In afară de aceasta, structura și formele sale actuale de activitate îndepărtau organele de conducere ale mișcării sportive de sar- • cina lor esențială — îndrumarea tehnică de specialitate.Ca urmare a analizării acestor probleme de către conducerea de partid s-a ajuns Ia concluzia că în locui Uniunii de Cultură Fizică șl Sport este indicat să se creeze un 
Consiliu Național pentru Educație Fizică și Sport; acesta, ca organ de specialitate, păstrîndu-șl caracterul de organism obștesc, să fie totodată investit cu atribuții precise pe linie de stat pentru asigurarea dezvoltării unitare a educațibi fizice și sportului.
Startul a fost bun, 
dar se putea lua și mai bine

(Urmare din pag. 1)tarea programului de lucru și întărirea disciplinei, organizația de partid din cadrul I.O.I.L. a dat sarcini comuniștilor din întreprindere să militeze pentru întărirea disciplinei, să-șl spună intransigent cu- vîntul față de acei care irosesc timpul de muncă. De asemenea, conducerea întreprinderii a fost îndrumată de către organizația de partid să acționeze prompt pentru luarea celor mai eficiente măsuri tehnico-organizatorice în vederea folosirii integrale și productive a zilei de muncă. .Măsurile tehnico-organizatorice luate la unitatea de binale și de tîmplărie de mobilă au mers paralel cu lichidarea „Învoirilor" și a plecărilor din serviciu, cu întărirea disciplinei in muncă. Urmarea a fost că ș-a îmbunătățit procesul tehnologic și s-a ajuna la o utilizare eficientă a zilei de muncă, fapt care a condus la realizarea ritmică a planului.La unitatea care produce prefabricate de beton o măsură binevenită a fost mecanizarea procesului tehnologic respective două-boxe tă măsurăproductivității muncii
prin dotarea unității cu o masă de etuvare.

s-a ajuns

vibrantă și 
Prin aceas
ta creșterea 

și la folosi-

LOT Oiulie 196? auLa tragerea din 28 fost extrase din urnă următoarele numere ;84 83 81 16 56 26 30 34 4880 23 87.Fond de premii; 878 912 Iii,

Prin Consiliul Național se va asigura stabilirea obiectivelor de ansamblu și elaborarea planurilor de perspectivă privind dezvoltarea diferitelor ramuri de sport, îndrumarea de specialitate a sportului de masă, controlul și îndrumarea activității sportive de performanță, coordonarea metodologică a activității 
de educație fizică și sport, desfășurată de organizațiile și instituțiile ce au atribuții în acest domeniu. Consiliul Național va răspunde de buna reprezentare a țării noastre In competițiile internaționale.Consiliul Național va fi alcătuit in principal din specialiști în diferite domenii ale sportului, precum și din reprezentanți de seamă ai organizațiilor și instituțiilor care au sarcini pe linia educației fizice și sportului. El va trebui să-și desfășoare activitatea în strînsă colaborare cu Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Ministerul Invățămîntului, Ministerul Sănătății, Ministerul Forțelor Armate, precum și cu alte organizații și instituții centrale.Considerăm că o asemenea structură a organului central de conducere a mișcării sportive, cit și a organelor teritoriale, consiliile regionale, raionale și orășenești, va avea efecte pozitive pentru asigurarea unei orientări competente a procesului de dezvoltare a culturii fizice și sportului românesc.Avem întrunite condiții favorabile pentru ca prlntr-o muncă intensă, prin eforturile tuturor celor cărora le este drag sportul, să se realizeze o importantă creștere cantitativă șl calitativă a întregii activități sportive din țara noastră.Conducerea partidului și statului își exprimă convingerea că măsurile pe care le va adopta această Conferință vor duce la un nou- și viguros avînt al sportului nostru, la cucerirea de către acesta a noi șl noi succese, spre gloria sportivă a patriei, România socialistă 

zileicon-rea Integrală și productivă a de muncă. Jn unitățile J.O.I.L. producătoare de bunuri de larg sum, în prima jumătate a anului,’ s-au dat peste pfah produse în valoare de 551 000 lei.In general se poate afirma că la 10,1.1,. Petroșani s-au obținut rezultate bune în realizarea sarcinilor planului pe 1967. Si totuși șe puteau obține rezultate și mai bune. Precum am amintit carierele de piatră — unitate cu o pondere mare în balanța întreprinderii — au rămas. datoare față de prevederile planului cu aproape 13 000 metri cubl piatră. Nelivrarea acestei însemnate cantități de piatră s-a răafrînt asupra beneficiarilor, în primul rînd a șantierelor C.S.A, Nerealizarea planului la piatră brută și ooncasată are, pe lîngă cauze o- biectiYe, și una cipllna, care în treprlnderii de mai manifestă,.
subiectivă : indis- acest sector al în- industrie locală se De fapt, în între-
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Pentru admiterea în clasa a X-a, 
secfia seral, specialitatea exploatări 
miniere.

Se primesc absolvenți ai clasei a IX-a a li
ceului teoretic, secfla serali, încadrafi în pro
ducție într-o meserie din specialitatea exploatări 
miniere.

29 Mie
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Vă așteptăm la 
Emisiune pentru 
Pentru copii și 
tul școlar. Filmul 
cuitorit de comori". 
Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej „Pri
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re" de Octavian Sava. 
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Buletinul meteorologic, 
Publicitate, , 
Tele-enciclapedie.
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zică populară),
Film serial: „Omul cu 
valiza".

22,20 „A ști sau a nu ști". E- 
misiune — concurs de 
cultură generală.

22,50 Film muzical cu cîntă- 
de muzică 
Lizell.
de noapte.

rea fa suedeză 
ușoară Nina 

23,15 Telejurnalul 
23,25 Telesport.
23,35 Închiderea emisiunii.

F I L E30 iuliePETROȘANI — 7 Noiembrie:Comisarul X; Republica s Fantomas șe dezlănțuie; PETRJLA: Ridam cu Stan și Bran,- LONE A ■■— Minerul s Robii; ANINOASĂ; Noaptea igua- nei; VULCAN: Warlok; PAROȘENI: Omicrom,- LUPENI — Cultural: Primul an de căsnicie; BÂRBĂTENI : La porțile pămîntului; URICANI : Albă ca zăpada și cei 7 saltimbanci.
*

prindere, munca politică de masă trebuia axata pe sarcinile imediate în vederea lichidării deficiențelor semnalate. Trebuia deci accentuat pe folosirea din plin a utilajelor existente în vederea asigurării necesarului de piatră brută, cît șl pe lichidarea învoirilor și a nemotivatelor. pe Întărirea disciplinei în muncă. Dar rezultatele obținute de colectivul acestei unități dovedesc că aici munca politică de masă a fost slabă, ineficientă.Față de această situație biroul Organizației de partid trebuie să mobilizeze toate forțele de cere dispune, pe toți membrii de partid din aceste unități în vederea îmbunătățirii muncii politice de masă. Numai astfel măsurile tehnico-eco- nomice luate vor conduce la recuperarea celor 10 000 metri cubi de piatră restantă din plan și la evitarea repetării cauzelor care au generat nerealizarea planului la acest sortiment.

*
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Noul guvern gret 
a pus soli interdicție 
tragediile antice

PARIS 28 (Agerpres). — 
„La Atena, noul guvern a 
cenzurat tragediile antice: ele 
conțin aluzii considerate de
făimătoare la adresa regimu
lui" — scrie într-o notă ziarul 
francez „Le Figaro". „După 
ce a cenzurat tragedia, ge
neralul Patakos atacă farsa 
care nu este inofensivă fa
bulele lui Esop și ironia lor, 
discursurile lui Demostene, 
dialogurile lui Platon, „poli
tica" lui Aristotel, legile lui 
Solomon, pe acelea ale lui Ly- 
curg, ba chiar și Iliada, care 
prin descrierea unor stări 
de panică ar putea să preju
dicieze moralului armatei. In
tr-un cuvînt, el va trebui să 
pună sub interdicție tot ceea 
ce Grecia a învățat omenirea 
prin literatura și gîndirea 
greacă.

Acțiunea, după părerea 
noastră, depășește cu mult 
puterile omenești. Generalul 
Patakos ar face mai bine să 
se cenzureze pe el însuși. 
Și-ar cruța prin aceasta tim
pul, fără să mai vorbim de 
stima nenumăraților admira
tori ai țării sale".

Lucrările sesiunii Consiliului
Economic și Social al 0. N. U.

Intervențiile membrilor delegației româneGENEVA 28 (Agerpres). — Lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) continuă atît în ședințe plenare cît și în ședințele Comitetului economic și Comitetului de coordonare. Participînd activ la dezbaterile care au Ioc, membrii delegației române au intervenit în ultimele zile la examinarea unor noi puncte aflate pe ordinea de zi. In ședința plenară a Consiliului, dedicată activității Unitar (Institutul Națiunilor Unite pentru cercetare și formarea de cadre), șeful delegației române la actuala sesiune, Costin Murgescu, a subliniat necesitatea intensificării legăturilor de colaborare dintre acest organism al naționale de de pregătireIn legătură cu activitatea Programului de dezvoltare al Națiunilor Unite (P.N.U.D.), din partea delegației României a luat cuvîn- tul C. Georgescu, care supra necesității de prioritate acțiunilor promovarea industrieizării ■ agriculturii. Totodată, el s-a

încît proiectele legate de program să devină cataliza- îh mobilizarea propriilor re- materiale și umane în vede-

Aniversarea semnării acordurilorde la Geneva privitoare la Laos

O.N.U. și institutele cercetări științifice și a cadrelor.

referit la răspunderea țărilor care beneficiază de asistența P.N.U.D. astfel acest toare surserea accelerării dezvoltării. In încheiere, delegatul român a precizat din nou poziția țării noastre privind necesitatea de a se trece, treptat, în cadrul P.N.U.D. de la o- perațiuni de preinvestiții, la operațiuni de investiții propriu-zise. Referindu-se la activitatea instituțiilor specializate,- delegatul român I. Gorița a subliniat că în programele de activitate ale acestor instituții să se acorde locul cuvenit acțiunilor destinate formării cadrelor naționale, merițio- nînd măsurile luate în acest sens de U.N.E.S.C.O. și O.I.M.

«—• Cuvîntarea rostită de Fumi Vongvicit 
la mitingul de la Khang KhayKHANG KHAY 28 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a semnării acordurilor de la Geneva privitoare la Laos, la Khang Khay (provincia Xieng Kuang), a- flată sub controlul trupelor Neo Lao Haksat, a avut loc un miting la care au luat parte peste 2 000 de locuitori din diferite localități ale provinciilor eliberate.Fumi Vongvicit, secretarul general al C.C. ai Partidului Neo* Lao Haksat, a rostit un discurs în care a denunțat acțiunilor forțelor lao- țiene de dreapta și ale imperialismului american de sabotare a acordurilor din 1962 de la Geneva, precum și a acordurilor laoțiene tri-

partite. El a dat o înaltă apreciere luptei eroice duse de poporul laoțian și de forțele patriotice pe plan politic, militar și ideologic. Rele- vînd că zona eliberată reprezintă în prezent două treimi din teritoriul Laosului, Vongvicit a subliniat că se consolidează din ce în ce mal mult unitatea dintre forțele patriotice și populația civilă. Atît forțele de dreapta cit și imperialiștii americani au suferit înfrîngeri grele în „războiul special" pe care îl duc în Laos. Forțele Neo Lao Haksat, a spus în încheiere Fumi Vongvicit. sînt hotărîte să învingă toate greutățile si să continue lupta pînă la victoria finală.

a insistat a- a se acorda legate de și moderni-
S.U.A. proiectează o nouă 
„conferință la nivel înalt“ 
cu „aliații** întru agresiune 
în Vietnam

Scrisoarea adresată iui U Thant
de către ministrul afacerilor externe 
al Republicii Congo (Kinshasa)NEW YORK 28 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Republicii Congo (Kinshasa), Justin Bomboko, a adresat o scrisoare secretarului ■general al O.N.U., U Thant, în care-i cere să intervină pe lîngă guvernele Portugaliei și Marii Britanii pentru ca acestea să extrădeze autorităților congoleze „mercenarii vinovați de acte de violență" care s-au refugiat pe teritoriile Angolei șl Rhodesiei.Bomboko a cerut, de asemenea, lui U Thant să intervină pentru ca

avioanele sustrase de mercenari să fie restituite Republicii Congo. In scrisoarea sa, ministrul congelez de externe aduce numeroase exemple de „violare a spațiului aerian congolez de avioane venite din Angola sau Rhodesia".

WASHINGTON 28 Purtătorul de cuvînt a declarat că țările oare sprijină cu trupe Statele Unite în războiul din Vietnam se vor întruni într-o nouă „conferință la nivel inalt“, asemănătoare celei de la Manila din octombrie anul trecut. Locul și data conferinței urmează să fie fixate după înapoierea la Washington a consilierilor președintelui Johnson, generalul Maxwell Taylor și Clark Clifford, c.are, actualmente, întreprind un turneu prin unele țări asiatice.

CIPRU

Schimb de focuri
între poliție 
și ciprioți turci

in Cî- deNICOSIA 28 (Agerpres). — localitatea Yialia, din vestul prului, a avut loc un schimb focuri între poliție și ciprioți turci.Nu au fost victime. Schimbul de focuri a avut loc în urma incendierii unei păduri din apropiere de către sabotori. In localitate au fost trimise trupe ale O.N.U. Corespondenții agențiilor amintesc că, în tămîni, au fost cinci persoane.
de presă cursul acestei săp- asasinate pe insulă

(Agerpres). — al Casei Albe

WASHINGTON 28 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare radiotelevizată, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a afirmat că tulburările rasiale care s-au declanșat în Statele Unite nu ar avea nici o legătură cu mișcarea pentru drepturile civile ale populației de culoare. El a anunțat crearea unei comisii speciale pentru cercetarea cauzelor a- cestcr tulburări, comisie care urmează să prezinte recomandări președintelui, Congresului, guvernatorilor și primarilor în scopul „prevenirii sau reținerii lor în viitor". Johnson a menționat că Biroul Federal de Investigații își păstrează întreaga autoritate în anchetarea incidentelor.Președintele că Ministerul

instrucțiuni să elaboreze măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii gărzii naționale în vederea combaterii incidentelor.

I

In Marea Brifanie a intrat în vigoare
legea privind naționalizarea
industriei siderurgiceLONDRA 28 (Agerpres). — Cu începere de la 28 iulie, în Marea Bri- tanie a intrat în vigoare legea privind naționalizarea industriei siderurgice. Industria siderurgică britanică a mai fost naționalizată în februarie Attlee, vind dată rilor 1 rurgică Noua naționalizare cuprinde

92 cu la
1951, leqea ! de revenirea putere, a fost

nuri în valoare de 1 400 milioane de lire.Naționalizarea intervine într-un moment critic, cînd există o criză în desfacerea produselor industriei siderurgice în multe țări occidentale, care se acuză adesea reciproc de dumping.

Johnson a anunțat Apărării a primit

Secretarul general al O.N.U. 
a respins cererea 
regimului de la SaigonNEW YORK 28 (Agerpres). — Un purtător de. cuvînt al O.N.U. a anunțat că. secretarul general. U Thant, a respins cererea regimului de la Saigon de a trimite observatori ai O.N.U. pentru a a- sista la așa-numitele „alegeri parlamentare" care vor avea Ioc la 3 septembrie.

Evoluția situației din Nigeria 
continuă să rămînă confuzăLAGOS 28 (Agerpres). — Posturile de radio din capitala federală, Lagos, și cea a regiunii secesioniste, Enugu, continuă să transmită informații care cel mai adesea se exclud reciproc, astfel că. după cum remarcă corespondentul agenției France Presse, evoluția situației din Nigeria continuă să ră- mînă extrem de confuză. Deocamdată este sigur că au loc lupte în apropierea orașului Ikom, o localitate de mare importanță strategică, și Ia sud de Nsukka, orașul u- niversitar ocupat succesiv cînd de trupele federale cînd de cele ale

regiunii estice. Nu se cunoaște însă precis rezultatul adevărat al acestor lupte, care, potrivit, agenției citate, nu ar fi decît preludiul unei bătălii decisive ce ar urma șă se desfășoare la nord de Enugu.In capitala secesionistă a avut loc joi seara o conferință de a guvernatorului Odumegwu wu, în cadrul căreia acesta clarat că în Biafra continuălizarea și că întreaga ei populație ar urma să fie încorporată. In acest mod, a spus el. sîntem pregătiți să facem față unui război de lungă durată.

presă Ojuk- a de- mobi-
sub guvernul de atunci pri- întreprinderi. O conservato-industria side- denaționalizată.14 mari companii. Companiile vor ficontrolate de stat, prin intermediul societății „Britisch Steel Corporation".„British Steel Corporation" va conduce astfel unul dintre cele mai mari complexe siderurgice .din lumea occidentală, care cuprinde bu-

Parlea americană a comis o nouă și gravă 
violare a acordului de armistițiu în CoreeaA-27 iulie a avut a Comisiei mi- în Coreea. Re- coreene a pro-

PHENIAN 28 (Agerpres). — genția Centrală Telegrafică Coreeană anunță că la loc o nouă ședință litare de armistițiu prezentantul părțiitestat energic pe lingă partea americană, care recent a violat acordul de armistițiu întreprinzînd un atac , de mare amploare împotriva părții coreene in zona demilitarizată.

Intre 12 și 26 iulie, a arătat el, partea americană a deschis focul cu arme automate de diverse calibre împotriva zonei demilitarizate și a regiunii părții coreene.Reprezentantul coreean a cerut în, mod categoric încetarea imediată a acestor provocări și luarea de măsuri concrete în vederea îndeplinirii acordului de armistițiu.

PUTERNICE CUTREMURE 
DE PÂMÎNT ÎN VENEZUELA

Stațiile seismografice din Cara
cas au înregistrat joi în cîteva o- 
rașe din statele Merida și Trujilo 
(Venezuela) două puternice cutre
mure de pămînt. Nu s-au semna
lat pagube materiale sau victime 
omenești.

Bilanț tragic 
la minele din U.S.AJOHANNESBURG 28 (Agerpres). După cum se anunță din Johannesburg, șapte mineri africani au fost uciși, iar alți șapte răniți, în timpul accidentului survenit joi la mina de aur de la Blyvooruitzicht, în apropiere de Carletonville.Citind postul de radio oficial sud- african, agenția France Presse menționează că, în total, 50 de mineri au murit în cursul accidentelor ce au avut loc în ultimele trei zile la minele din Republica Sud- Africană.
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Anglia își retrage suveranitatea asupra coloniei Aden și asupra insulelor Perim și Kuria MuriaLONDRA 28 (Agerpres). — Parlamentul britanic a adoptat joi legea prin care Anglia își retrage suveranitatea asupra coloniei A- den și. a Insulelor Perim și Kuria Muria, la o dată ce va fi anunțată
■ ulterior. Aceaștă ză în măsurile tească acordarea derației Arabi eită să aibă loc în ianuarie i968.

lege se încadrea- menite să pregă- independenței Fede Sud. prevăzu-
Peste 94 de ore petrecute sub apă, 
Ia adîncimea de 24 metriIa adîncimea

varșovia 28 (A- 
gerpres). — 94 de ore 
și 15 minute s-au a- 
flat sub apă, la adîn
cimea de 24 metri, doi 
cercetători din Gdansk. 
Ei și-au petrecut a-

cest timp într-o „că
suță" de oțel, denumi
tă „Meduza-1“, , cufun
dată în lacul Klodno 
din voievodatul 
Gdansk. Experiența a 
început la 14 iulie, cînd

batiscaful a fost 
fundat în apă, iar 
doi cercetători au 
truns în originala 
căsuță printr-un 
minator.

cu- 
cei 
pa- 
lor 
la

0 nouă experiență nucleară subterană efectuată de S.U.A.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Comisia pentru energie atomică a S.U.A. a anunțat că la poligonul din statul Nevada a avut loc o nouă experiență nucleară subtera-
nă. Un purtător de cuvînt al Comisiei a precizat că aceasta este cea de a 16-a explozie efectuată în scopuri militare de la începutul anului în curs.Tiparul: LPJ1 Subunitatea Petroșani 40 368


