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ÎN FOLOSIREA TERENURILOR

Legea privind apărarea, conserva
rea și folosirea terenurilor 
cole, reglementează anumite 
ții anormale și pune .stavilă 
rii neraționale a pămintului. 
cuprinsul municipiului Petroșani 
Kistă mari deficiente în legătură cu 
folosirea terenurilor agricole. Mai 
ales în cazul amplasării unor obiec
tive industriale construcții social- 
culturale s-au folosit suprafețe exa
gerate de terenuri agricole neținîn- 
du-se seama de suprafețele arabile, 
productive, care la noi sînt destul 
de reduse. De asemenea, nu puține 
sînt cazurile de scoatere exagerată 
a unor terenuri din circuitul 
sînt terenuri care n-au mai 
date agriculturii deși initial 
văzuse folosirea lor în alte 
doar pentru o perioadă temporară. 
In astfel de situații s-a ajuns prin 
transportarea materialului lemnos 
de la pădure de către întreprinde
rea forestieră, care degradează su
prafețe însemnate de finele și pă
șuni, terenuri care devin neutiliza
bile. O situație cu totul neadmisibilă 
și condamnabilă 
Deva prin 
de inaltă 
anului 1967 
sule de 
cole (arabile, finele, livezi) pe tra
seul Crivadia, Rănita, Vulcan, Dea
lul Itabil. Fără să ceară consimtă- 
mîntul cuiva fără să ia măsuri de 
refacere a terenurilor și despăgubi
rea proprietarilor, această întreprin
dere aduce mari daune fondului 
funciar din raza municipiului nostru. 
Am cerut conducerii I.R.E.H. Deva 
sî ia măsuri de remediere a unor 
astfel de neajunsuri. Dar nici gînd. 
Cei din conducerea I.R.E.H. sfidează 
cererea noastră și continuă să de
gradeze $i-n acest an fără nici o 
răspundere un lot zootehnic din Pe
troșani în suprafață de 7 hectare.

Prin creditele 
noi am luat măsuri 
a terenurilor aflate 
Consiliului popular 
e cazul terenului

creează 
amplasarea 

tensiune. In 
a degradat

hectare de terenuri agri-

I.R.E.H. 
liniilor 
cursul 

zeci și

acordate de stat, 
de îmbunătățire 
în administrarea 
municipal. Așa 
denumit Dealul

Primirea 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului 
Uniunii sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit marți, 21 mai 1968, pe A. 
V. Basov, ambasadorul extraordi-

nar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, la cererea 
acestuia.

Primirea s-a desfășurat intr-a 
atmosferă tovărășească.

tehnicitateInstalație de înaltă 
intr-un abataj frontal 

din bazinul minier Voievozi

Mnleii. Ce folos ? In cursul anului 
1967, preparafia Petrila, nesocotind, 
investițiile care s-au făcut, a insta
lat o stafie de haldare și continuă 
să degradeze terenul agricol îmbu
nătățit. Situații similare sint create 
și de sectorul de explorări miniere 
Petroșani, E. M. Lupeni, Grupul șco
lar minier Lupeni. Aspecte din aces
tea sînt frecvente pe raza munici
piului nostru. Pe lingă pagubele ma
teriale, ele dau naștere la nemulțu
miri și reclamatii ale proprietarilor 
de terenuri. De aceea consider bi
nevenită hotărîrea de a pune stavilă 
abuzurilor și degradărilor de teren. 
Dar o sarcină de seamă revine con
siliilor populare orășenești și co
munale în gospodărirea cu chibzuin
ță a celor peste 450 hectare de fi
nețe și pășuni și a peste 14 000 hec
tare pășuni pe care le au în admi
nistrare. In ce ne privește, aflîn- 
du-ne în perioada pregătirii ieșirii 
animalelor la pășunat, am asigurat 
încheierea de contracte de pășunat 
în care se menționează și obligația 
crescătorilor de animale privitoare 
la conservarea terenurilor : curățirea 
terenuilor de buruieni,,
borete dăunătoare, mușuroaie 
cum și 
șăminte 
nai.

Legea
nurilor agricole prevede, de aseme
nea, măsuri 
terenurile vor 
servate, ceea 
la creșterea 
lapte, brînză,
numai 100 kg. fin la hectar repre
zintă, la cele 20 000 de hectare o 

plus, 
creș- 
ani- 
unei 
ani-

Comitetului Executiv al 
P.C.R. și a Consiliului de 
adunări generale ale sa- 

sau ale reprezentanților

pietre, ar- 
pre- 

ferlilizarea solului cu îngră- 
și printr-un pășunat ratio-

privitoare la folosirea tere-

prin a căror aplicare 
fl îmbunătățite, con- 

ce va duce implicit 
producției de carne, 
lină etc. Un spor de

cantitate de 2 000 tone fin în 
Adică se creează posibilitatea 
tQ[ii unui număr mai mare de 
male și deci obținerea 
cantități însemnate de produse 
maliere.

Ing. ELENA ZEȚA
Consiliul popular municipal Petroșani

organe se în- 
măsurile de

In întreprinderile și organizațiile 
economice de stat din raza mu
nicipiului Petroșani au loc in aceste 
zile, in conformitate cu prevederile 
Hotărîrii 
C.C. al 
Miniștri, 
lariaților
lor pentru constituirea comitetelor 
de direcție. Prin trecerea la con
stituirea acestor 
făptuiește una din
mare însemnătate adoptate de 
Conferința Națională a partidului 
pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale.

Constituirea comitetelor de di
recție se înscrie pe linia preocu
părilor consecvente ale partidului 
și statului nostru privind lărgirea 
continuă a aplicării principiilor 
democratismului socialist în în
treaga viață economică și socială 
a țării. Sarcinile complexe pe care 
le ridică gospodărirea, adminis
trarea și conducerea eficientă a 
întreprinderilor — unități de bază 
ale producției materiale, ale în
tregii economii — impun promova
rea unor 
colectivă 
prinderea

colectivelor unităților. Formate din 
cadre cu munci de răspundere, 
din specialiști cu experiență, pre
ședinți ai comitetelor sindicatelor, 
reprezentanți al salariaților, co
mitetele de direcție vor conduce 
întreaga activitate a unităților 
respective.

Semnificativ este faptul că ală
turi de specialiștii cu munci 
răspundere numiți prin ordin 
nisterial sînt aleși in comitetele 
direcție 1-5 reprezentanți ai 
lariaților cărora le revine marea 
răspundere de a completa com- 

și tehnică a 
o bogată ex- 

cu inițiativa, 
modestia celor 

le încredințează acest im-

Brigada condusă de minerul 
Deac Gheorghe de la sectorul 
VI ai minei Vulcan a înche
iat luna aprilie cu un bilanț 
fructuos : 330 tone de cărbune 
extrase peste sarcina de plan. 
In luna mai brigada este ho- 
tărîtă să-și sporească depăși
rea.

In clișeu : unul din schim
burile acestei brigăzi, condus 
de minerul Durnea Dumitru.

de 
mi- 
de 
sa-

forme
care

Și

de conducere 
să asigure cu- 

rezolvarea multi
plelor probleme ale activității
economice. înlăturarea subiecti
vismului in luarea deciziilor, fruc
tificarea experienței specialiștilor, a

petența științifică 
specialiștilor cu 
perîență practică, 
responsabilitatea și 
care I 
nortant mandat.

(Continuare i'rt pugb a 2-a)

Depășiri 
la planul 
de vînzare

DAR
CU TOTUL
ALTCEVA

REFLECTA,

In scrisori trimise redacției, mai multi cititori 
iși exprimă nemulțumirea fată de un aspect care 
jenează dorința de frumos a cetățeanului de pe 
stradă. Anume e vorba de acele panouri din 
zonele mai frecventate ale localităților care mai 
de curînd sau mai de mult prezentau portrete 
ale fruntașilor în producție din diferite unități. 
Este adevărat, prin grija sindicatelor și a con
ducerilor de unități, unele dintre ele continuă 
să prezinte pe cei mai buni muncitori, ingineri 
și tehnicieni din cadrul exploatărilor miniere și

La unitatea de legume și fructe 
deschisă luna trecută în cadrul com
plexului comercial și de deservire 
din cartierul 8 Martie al orașului 
Petrila, lucrează ca vînzător tînă- 
rul Răducan Dumitru (în fotografie). 

Lucrător harnic și 
priceput, el a reu
șit să-și cîștige 
stima cumpărăto
rilor printr-o de
servire promptă 
și civilizată. Dacă 
adăugăm la aceas
ta preocuparea pe 
care o manifestă 
pentru bunul mers 
al magazinului ges
tionarul Ghigu 
loan, găsim expli
cația 
obținut 
unitate, 
da trecută

^începutul
mai bine de 35 000 
lei depășire la 
planul de desfa
cere.

succesului 
această 
perioa

de Ia 
anului :

de
în

Jurnal 
citadin

oare merită să fie eviden- 
de seamă obținute la lo-

se află în centrul orașului

producție de 
nimic — ne 

Lucia. Și, ca 
dată cu seti-

din alte întreprinderi 
tiati pentru succesele 
curile lor de muncă.

— Dar panoul care
Lupeni, pe care odinioară puteai vedea portre
tele fruntașilor și evldentiaților în 
Ia mina Lupeni nu mai reflectă 
scrie o cititoare, tovarășa Fekete 
să convingă, a trimis redacției o
soarea și o fotografie a panoului pe care se văd 
prinse asimetric și 
noma.

Frate cu cel din
14 mal panoul cu 
brigăzilor de mineri de la Vulcan. Pe acest pa- ] 
nou, în ziua respectivă, nu se găsea înscrisă < 
nici cel puțin o cifră. Și-n alte localități pot fi ( 
văzute asemenea panouri, care nefiind folosite I 
la nimic, intră în domeniul inutilității.

Deși nu spun nimic, aceste panouri reflectă ’ 
totuși ceva : anume faptul că sindicatele, con- 
ducerile unităților care le-au construit, le-au dat ( 
uitării, în loc să le folosească drept mijloc de < 
stimulare a celor care muncesc susținut pentru ( 
îndeplinirea sarcinilor de plan. (

inestetic, două afișe de

Lupeni părea a fi în ziua 
realizările în producție

I. B.

ai-

de 
ale

In bazinul minier Voivozi, din 
județul Bihor, a intrat în funcțiune 
o mare instalație minieră . pentru
lucrări subterane de abataj. Este
primul complex de acest gen
introdus în minele de lignit aflate 
in această zonă, care permite
executarea mecanizată a lucră
rilor de tăiere, susținere, încărcare 
și transport intr-un abataj frontal 
lung de 80 metri. Gradul înalt de 
tehnicitate al lucrărilor face ca

zilnic să
800-1 000 tone lignit, atingîndu-se 
in abatajul în care lucrează ins
talația o productivitate de peste 
20 tone pe post față de 4,5-5 tone 
cit se realizau pină acum. Montarea 
instalației s-a făcut în 10 zile, ceea 
ce reprezintă un 
durata instalării, 
agregate în alte 
din țară.

se scoată la suprafață

record față de 
unor asemenea 
bazine miniere

(Agerpres)

Fabrica de mânuși
w

de la Tîrgu Mureș 
în probe tehnologice

— La Tg. Mureș a intrat în 
probe tehnologice înainte de ter
men, noua fabrică de mănuși. Ea 
cuprinde tăbăcării minerale și ve
getale, secții de finisaje și confec
ții,laboratoare și săli de creație

etc. Anual, această unitate va 
duce 1,5 milioane perechi de 
nuși din piele și va fi una din 
mai mari unită": de acest fel 
țară.

(Agerpres)
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La odihnă și tratament pe litoral

PRIMA SERIE
A NOULUI SEZON
DE VARÂ

In stațiunile balneo-climaterice de pe litoral a 
sosit prima serie de oameni ai muncii la odihnă 
șl tratament, in noul sezon de vară.

Inaugurarea sezonului pe litoral găsește sta
țiunile pregătite pentru a asigura condiții optime 
de confort și recreere unui număr sporit de 
oaspeți. Prin darea în folosință a unor noi capa
cități, 
teluri, 
toralul 
ta cel
riști do peste hotare.

Autocamioanele și
autoturismele de teren
românești solicitateTeatrului

peste hotare

(Agerpres)

echipele 
și Socaci

însumînd aproape 7 000 de locuri în ho- 
căsuțe din prefabricate și camping 
românesc va putea găzdui în vara 
puțin 300 000 de oameni din țară

zile înainte de termen. Ca urmare, 
produce în plus 22 tone de sulfu- 
în valoare de 132 000 lei

prevăd livrarea in Columbia, 
și R.D. Germană a alWi

acțiune s-au evidențiat

(Ag ei preș)

teren M-461 au fost trimise 
din Albania, Cehoslovacia și

și 44 000

'uri, li-
acens-
si tu-

4

Beneticii prin reducerea 
timpului de efectuare 
a reparațiilor capitale

Datorită bunei organizări a lucrărilor de re
parații capitale în secția de producere a sulfuril 
de carbon de la F.F.A. „Viscoza'J Lupeni, re
tortele 3 și 4 au fost date în funcție cu 15, res
pectiv, cu 7 
se vor putea 
ră de carbon 
lei beneficii.

In această
conduse de Similon Ion, Golgot Slmion 
Francisc.

„VIVAT REVISTA
Mîine, la ora 17 și Ia ora 20, sala

de stat „Valea Jiului" din Petroșani va găzdui 
două spectacole ale Estradei din Deva cu „Vi
vat revista". Autorii spectacolului — revistă, 
M. Maximilian și P. Bărbulescu, precum și com
pozitorii Vasile Veselovschi (conducerea muzi
cală) și Ștefan Rădut (dirijorul orchestrei) reu
șesc, în noul spectacol, să capteze atenția spec
tatorilor, împărtășindu-le, prin actorii Lucian 
Radulian, Ion Mihail, George Casan, Florin Zgă- 
vîrdicl, Adrian Nicolau și alții, cu generozitate, 
o mare cantitate de umor. Vor cînta: Mariana 
Avram, Puiu Faur, Ileana Z.anche-Motătăianu, 
Margareta Grădinarii și alții.

Premiera ’67 
în cîntec și joc

ASPECTE
ALE INDIEI DE ASTAZI

lată-ne la Benares, 
înconjurat de o buclă o Gangelui : 
ansamblurile amfiteatrelor — 
„ghat" - coboară pînă la nivelul 
apelor miloase, iar pe dealuri se 
conturează siluetele 
maharadjahilor. Mii de 
vin aici din toată țara, 
cursul anului. Benares era 
centru religios important 
înainte de creștinism, cînd se nu
mea Varanasi. Pe malul fluviului 
au loc incinerările. Cadavrele în
fășurate intr-un giulgiu alb pentru 
oamenii de rînd și roșu pentru 
sfinți sînt așezate pe o targa. 
Noțiunea de sfînt este foarte largă : 
de exemplu, o văduvă care nu s-a 
recăsătorit este considerată sfîntă. 
Se pregătește un rug, și, în pre
zența familiei, trupul este ars, 
iar cenușa aruncată în Gange.

Meșteșugarii din Benares țeseau 
mătăsuri pentru împodobirea pa
latului din Versailles. Pe vremea 
aceea, înainte de colonizarea

Orașul este întrecuse Europa 
privește textilele, 

engleze au în- 
funcționeze în locul

indiene decăzute.

India 
in ce 
fabrici

a-

palatelor 
pelerini 

în tot 
deja un 
cu mult

engleză, 
cel puțin 
Ulterior, 
ceput să 
telierelor

Calcutta numără 8 milioane 
locuitori. Ghidurile turistice o

de 
re

NOTE DE DRUM

comandă ca „orașul palatelor..." 
„Viața de noapte este la Calcutta 
cea mai intensă din India..." 
„Orașul oglindește speranța omu
lui pentru o viață mai bună... Dar, 
realitatea și idealul sînt două no
țiuni diferite, așa incit străinii vor 
găsi multe lucruri ciudate. Există 
detalii umoristice, altele triste..."

Intr-un „slum" cu 55 000 de 
locuitori de la periferia Cakuttei

l-am întilnit pe părintele Laborde 
'care a organizat aici dispensare 
pentru copii, pentru sutele de le
proși din acest cartier.

Colibele de pămînt sînt des
părțite prin străzi, dacă acestea 
se pot numi astfel, sau mai 
degrabă 
tătorit, avind 
de scurgere 
mirosurile și 
comportă.

Interioarele 
pe cit posibil ; pe jos sînt întinși 
saci ; nu există scaune ; vatra se 
află direct pe pămînt, fără sobă. 
Am văzut în 2-3 locuințe un fel 
de masă joasă. In aceste case 
trăiesc comisionari, conducători de 
velotaxiuri, muncitori necalificați.

De la Madras la Pondichery

numi
pasaje din pămînt bă- 

in mijloc o groapă 
sub cerul liber, cu 
riscurile pe care le

caselor sint curate

Leon FAIX 
Pauliette PELLENQ

(Continuare in pay. a 2-»)

Vineri, 24 mai, la ora 20. in 
sala mare a Casei de cultură 
a sindicatelor din Petroșani, 
Ansamblul sirb de stat din Ti
mișoara va prezenta un spec
tacol extraordinar intitulat 
„Premiera '67 in cîntec și joc", 

vor da concursul: forma- 
de dansuri populare, gru- 
vocal, șextetul instrumen- 

și orchestra de tamburași. 
Regia artistică, conducerea mu
zicală a întregului spectacol 
este semnată de T. Foaie, far 
coregrafia de M Tatarlci.

Autocamioanele și autoturismele de teren rea
lizate do industria noastră sînt tot mai solici
tate peste hotare. Prin intermediul întreprin
derii românești de comerț exterior „Auto-Trac- 
tor", recent au fost exportate aproape 60o de 
autocamioane „Carpati" de 3 tone, „Bucegi" de 
5 tone, SR-113 și autocamionete lip TV-41 C in 
R.P. Chineză, Cehoslovacia și Pakistan. Circa 600 
autoturisme de 
unor parteneri 
R.D. Germană.

Noi contracte 
R.P. Chineză, Grecia 
aproape 2 000 de autoturisme de teren M-461 și 
autoutilitare.

Ia ora 8, temperatura 
aerului a fost de plus 14 gra
de la Petroșani și de plus 10 
grade la Paring. In cursul zi- 

de ieri maximele au fost 
plus 20 grade La Petroșani 

plus 14 grade la Paring.

URMĂTOARELE 24
Vreme instabilă, cu

PENTRU
ORE :
variabil, mai mult acope- 
Precipitatii slabe sub for- 
de ploaie. Vlnt slab din 

sectorul sudic.
La termocentrala Paroșeni, laboranta Dragoi 

Ana, analizează cu multă meticulozitate puterea 
calorică a cărbunelui.



MIERCURI 22 MAI 1968

STEAGUL ROȘU
A

SECVENȚE CULTURALE

ȘEDINȚA 
CERCULUI
LITERAR
DIN
PE TROȘANI

Șl lotuși... există ! Munici
piul Petroșani are, de două 
săptămîni un cerc literar. „Si
tuația în cel mai bun caz bi
zară, care amenință să perma
nentizeze la Petroșani" (după 
cum se alirmă în „cronica de 
cenaclu” din ultimul număr al 
..Ritmurilor hunedorene") s-a 
schimbat. Duminică dimineața, 
în sala bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani, a avut 
loc a doua ședință a cercului 
literar, recent reconstituit. 
Au citit creații literare proprii 
în versuri și proză: Gîf-Deac 
Ion, elev la Liceul Lupeni și 
Rusalin Bălșan, bibliotecar 
sef al Bibliotecii centrale mu
nicipale Petroșani. Referatele, 
judicios argumentate, întoc
mite și prezentate de ing. Ra
dy Selejan și prof. Viorel 
Teodorescu, au creat baza 
unor ample și rodnice discuții.

In cuvîntul lor, profesorii 
Mircea Munteanu, Ion Mociol, 
Constantin Pascu precum șl 
Ion Dascălu. administrator la 
spitalul Vulcan, Mirion Ion, 
miner la E.M. Petrila au a- 
nalizat principalele aspecte 
ale creațiilor literare prezen
tate, oprindu-se mai mult a- 
supra sferei lor tematice, com
poziției și stilurilor f_’.—'.'z, 
insistînd asupra 
care converg 
blarea imaginii 
tru a deosebi 
nonvaloare.

Următoarea
cuini literar din Petroșani, ale 
cărei porți sînt deschise tutu
ror creatorilor de literatură, 
va avea lot duminică 2 iunie. 
Vor citi din cele mai recente 
poezii proprii : Ion Chiraș, 
muncitor tipograf (recezenl 
prof. Constantin Pascu), Ste- 
lian Vintilescu, student la 
T.M.P. (recenzent Morong Be- 
nedek, asistent la I.M.P.) și 
Constantin Sfetcu, E.M. Petri- 
la (recenzent prof. Ion 
doi).

folosite, 
articulațiilor 

înspre ansam- 
artistice, pen- 
valoarea de

ședință a cer-

Indicator
de gaz metan la 

au
încheierea 
mai rămas

Reflecții

Gratuitatea
unor bis" uri

un 
în 

de mări- 
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Elveția s-a realizat 
indicator de conținut 
metan. El este
unei cărți, iar 

se face de la 
nichel-cadmiu.

două scale; una care in-

an 
zile, 
ab-

actualului 
puține 

i acest an 
elevii de la 

i frecvență, cei

Intenția netăinuita a acestor nota
ții fugare nu este, în nici un caz, 
de a scoate-n relief calitatea • ar
tistică deosebită a unor concerte- 
spectacol sau de a ridiculiza non
valoarea altora. Nu. Aceasta este 
treaba cronicarului de specialitate. 
Dorim să ne exprimăm doar o pă
rere, poate 
semnalată-n 
rea duratei 
pre efectele 
păr" asupra

Un semn de apreciere unanimă a 
tuturor spectacolelor muzicale (în 
special a celor în care preponde
rentă este muzica ușoară, care ațîță 
spiritele nevîrstnicilor) este conside
rată chemarea, rechemarea și re-re- 
chemarea la rampă a cîntăreților. 
Aparent e ceva firesc. Insă, de la 
acest fapt 
niente. Și 
col simplu, 
unui concurs, 
de timpul afectat fiecărui număr în 
parte și un coeficient de lățire (pen
tru ,,bls"-uri) justificat, într-un con
curs timpul este cronometrat dina
inte. Și, se-nțelege, menținerea pro
gramării e necesară pentru evitarea 
plictiselii. Dar, în ambele cazuri, 
susținătorii din sală ai numerelor 
muzicale, neținînd cont de nimic, 
cu promptitudine și tenacitate își 
dovedesc... adeziunea față de inter
pretul de la microfon prin ,,bis"-uri 
repetate. Cîntărețul sau cîntăreața 
(profesioniști sau amatori). își exe
cută bucata cu mai multă sau mai 
puțină înzestrare și convingere, spec
tatorii, la fel, aplaudă cu mai multă 
sau mai puțină convingere. Dar — 
și acum ajungem, la unul din punc
tele nevralgice — n-apucă specta
torii să-și 
soana cu 
iese bine 
la 180 de 
lace semn orchestrei și-o la de la

nii pentru prima oară 
presa, despre prelungi- 
unui spectacol și des- 
prelungirilor „trase de 
spectatorilor.

pornesc 
anume :
care nu

are

cîteva inconve- 
dacă un specta- 
îmbracă „haina" 
programat, față

capăt. Și din nou acordurile ace- ! 
luiași cîntec se răspîndesc în sală. 
Chiar dacă nimeni de pe la perife
ria sălii nu-și exprimă dorința de-a 
audia un alt cîntec, prin prelungul 
„altuul, altuul", a treia oară solistul 
intonează într-adevăr o nouă me
lodie. E firească cerința cehii care 
nu îndrăgește monotonia, solici- 
tlnd o altă bucată, dar nu e necesar 
să fie exprimată. Acest lucru îl știu 
soliștii. Ceea ce într-o oarecare mă
sură nu știu soliștii este că, repe- 
tînd de la capăt o melodie necerută 
și nu pe cea recerută, forțează in
tenționat adeziunea sălii. Și efectele 
acestor „bis''-urî gratuite se vor 
vedea apoi. Un singur exemplu și 
care, de fapt, a determinat scrierea 
acestor reflecții: sub influența pro
cedeelor formațiilor de muzică u- 
șoară localnice sau drn alte orașe, 
artiștii amatori — elevi, în timpul 
concursului liceelor și școlilor pro
fesionale și-n cadrul unor treceri 
în revistă (serbări) din școlile ge
nerale, și-au prelungit spectacolele 
ca răspuns la „bis"-urile cu care-au 
fost întîmpinați. Că răspunzînd so
licitărilor și-au' „etalat" 
țele, tinerii 
dat seama !
înțeles nlai faptul 
măiestrii cu care 
datoresc... succesul, ci ambițiilor u- 
nor grupuri care aplaudă și bisează 
gratuit, de complezență. Și atunci, 
incintați, 
vedetele, 
repetate 
tern în
dau seama 
mulțumiți !

Poate că 
cum ține și
atît de lipsită 
trezi reflecții! 
fi reținută.

In 
nou 
gaz 
mea 
rea 
de 
are
dică de la 0 la 2 la sută, iar 
a doua de la 1,6 Ia 5 la sută. 
Detectarea se realizează cu a- 
jutorul unor filamente cata
litice. La concentrații de gaz 
metan, aparatul se comută pe 
un sistem care funcționează 
pe un circuit de căldură.

Societatea constructoare 
fiTmă că prin 
două sisteme 
cale catalitică 
mică, se pot
tori de concentrație 
100 la sută de gaz metan.

Aparatul are o scală ilumi
nată ceea ce permute utiliza
rea lui și în întuneric.

a- 
utilizarea ccIot 

de indicare, pe 
și pe cale ter- 
efectua măsură- 

pînă la

soliști
Cum,

și... caren- 
elevi nu și-au 
de altfel, n-au 

că nu deosebitei 
interpretează își

termine aplauzele că „per- 
microfonul", care încă nu 
în culise, face o piruetă 
grade, smulge microfonul,

relansîndu-se, întocmai ca 
în noi cîntece, poate ne
suficient în prealabil, aș- 
sală... plictiseala. Și nu-și 

ce să fie
plictiseala. Și

că n-au de

această temă
de educație) 

de interes
Credem că merită a

(care ori- 
nu e chiar
pentru a

v. teodorescu

Firma „MEK-test" a realizat 
un sistem de descărcare au
tomată a cărbunelui din garni
turi de tren în mișcare. Gu 
acest sistem se pot descărca 
pînă la 20 000 tone de cărbune 
pe zi. Sistemul deschide auto
mat chepengurile vagoanelor. 
In fiecare garnitură se trans
portă 1 000 tone de cărbune.

Sistemul este folosit la o 
termocentrală din Anglia. El 
include un dispozitiv pentru 
numărarea vagoanelor și un 
dispozitiv de memorizare. Din 
vagoane cărbunele se descar
că în buncărele subterane ale 
centralei electrice. Sistemul 
este acționat prin declanșarea 
simultană a două palpatoare, 
montate pe linia pe care se 
deplasează vagoanele. Pe li
nia din dreptul buncărelor 
subterane se află în total 18 
palpaloare pentru comanda 
descărcării.

Pînă 
școlar 
După cum se știe, în 
solvesc liceul 
cursurile serale 
de la cursurile 
tre în clasa a

In preajma finișului, fiecare elev 
din clasa a Xl-a absolvent al liceu
lui peste scurt timp, este cuprins 
de sentimente de bucurie și, 
înțeles, de emoții, de 
Bucuriile, emoțiile, 
firești, deoarece la 
patru ani de școală te 
menul de 
seriozității 
aprofundat 
ceu.

Desigur, 
nului de bacalaureat, 
noi se vor prezenta la examenul de 
admiteTe în facultăți sau școli teh
nice. De aceea, timpul care a mai 
rămas pînă la susținerea examenu
lui de bacalaureat cere din partea 
noastră, a tuturor acelora care peste 
puține zile își vor lua rămas bun 
de la anii de școală, eforturi sporite 
în muncă, perseverență, multă chib
zuință.

numai
și fără
de zi urmînd să țn-

XH-a.

bine- 
griji. 
sînt 

celor

unele 
grijile 

capătul 
așteaptă exa-
— oglindă abacalaureat

cu care ți-ai însușit șl 
materia din anii de li-

după susținerea exame- 
mulți dintre

Noi, elevii din clasa a Xl-a se
ral sîntem, acum, în centrul atenției 
tovarășilor profesori. Au fost luate 
măsuri în vederea organizării de 
meditații la obiectele ce se cer la 
examenul de bacalaureat: literatura 
română, matematică, fizică. La aces
te ore de meditații, recapitulăm în 
comun, tovarășii profesori de spe
cialitate ne dau indicații și ne ex
plică metodele de rezolvare a unor 
probleme mai dificile. Toate aces
tea se fac pentru a veni în ajuto
rul nostru, pentru a ne ușura ln- 
tr-o oarecare măsură munca. Este 
regretabil însă faptul că mai avem 
colegi, ce-i drept puțini la număr, 
care tratează cu superficialitate 
meditațiile, studiul individual 
mijlocul col mai eficace de a-și 
suși cunoștințe trainice. Dintre 
amenințați cu corigența nu toți 
pun acum toate eforturile, nu-și 
la contribuție toată capacitatea 
tru a veni bine 
orele de curs.

La 25 mai se vor încheia cursu
rile propriu-zise. Va urma o peri
oadă de trei săptămîni, pînă la 
examenul de bacalaureat, în care 
noi, elevii urmează să sintetizăm,

i în- 
cei 
de

pun 
pen- 

preqătiti la toate

în proces verbal
rezolvat

În unități: doar
constatat

să aprofundam materia parcursă în 
anii de liceu, să ne clarificăm toa
te nelămuririle.

Zilele trec una după alta și, în 
curînd, ne vom vedea în fața exa
menului de bacalaureat. In timpul 
scurt care’a rămas trebuie să ne 
sporim eforturile, să dăm o atenție 
deosebită recapitulării materiei, 
plicațiilor practice, lecțiilor 
teză, dar mai ales trebuie 
nem un accent deosebit pe 
individual. Toți trebuie să
gem că fiecare clipă este extrem de 
prețioasă și de aceea trebuie să fo- 
losim cu maximum de randament 
fiecare zi, fiecare oră, să lăsăm 
plimbările și alte preocupări care 
pot costa mult în aceste zile de 
răscruce hotărîtoare.

însușirea și aprofundarea întregii 
materii, înlăturarea lacunelor 
mai există, închegarea într-un 
unitar 
școală 
lui la

a* 
de sin* 
să pu- 
stndiul 
înțele-

care 
tot 

a cunoștințelor din anii de 
— iată, cred, cheia succesu- 
examenul de bacalaureat.

Valentin DRÂGAN 
elev cl. a Xl-a, Liceul seral

Petroșani '

Constituirea
comitetelor
de direcție
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Un magazin te poate atrage 
sau nu, mai ales prin felul cum 
este aprovizionat. Dar dacă e să 
alegi între magazine apro
vizionate la fel, bineînțeles că 
preferi să-ți faci cumpărăturile la 
unitatea unde deservirea e mai 
bună ți unitatea are un aspect cit 
mai primitor. Intre un magazin 
curat, unde totul e rinduit, și 
altul dezordonat, cu pereți mur
dari, tejghele zgîriate, mărfuri 
aruncate vraiște, primul are pri
oritate atît la afluența de cum
părători cît și la vînzări. Dar e- 
xistă și cazuri cînd unitățile-seamă- 
nă între ele ca două picături de 
apă, sînt aduse la același „numitor 
comun" mai ales prin felul 
încep să se „degradeze".

In orașul Vulcan există un 
număr de unități comerciale 
alimentație publică.

cum

însăși adunările de constituire a 
comitetelor de direcție ou 
de a inaugura caracterul 
de dezbatere competente, 
fruntare de opinii care
să caracterizeze întreaga 
vitate a noilor organe de conducere 

a 
cu privire la realizarea
pe primele 

să jaloneze — atît în ca- 
carbonifer, cit

menirea 
lucrativ, 
de con- 
trebuie 

acti
ele are nevoie de mici reparații 
sau chiar de renovări. Acest lucru 
l-a constatat și comisia întrunită 
in luna martie la Vulcan și for
mată din reprezentanți ai Con
siliului popular orășenesc, inspec
ției comerciale de stat, O.C.L. 
Produse Industriale, O.C.L. Pro
duse Alimentare, T.A.P.L.-ului și 
C.L.F.-ului - din Petroșani și ai 
sectorului I.L.L Vulcan. Repre
zentanții au stabilit „pe viu" lu
crările ce urmau să fie executate 
pînă la 30 aprilie a.c. Apo;, cei 
șapte reprezentanți și-au dat mina 
și s-au despărțit. Ce s-a întîmpîat 
cu magazinele ? Ele se prezintă la 
fel ca-n luna martie : în exterior 
— jgheaburi lipsă, burlane de
gradate, tîmplărie nevopsitâ, ten
cuială căzută^ firme șterse ; In 
interior — instalații sanitare de
teriorate, pereți murdari, tejghele 
cu vopseaua scorojită etc. Ca „mos
tre" pot fi luate măcelăria 111, 
unitățile 45 și 141 de desfacere a 
pîinii, alimentara 44, magazinele 
de mobilă, metalo-chimice și de 
încălțăminte, bufetele „Bistrița" 
„Șiretul", unitatea nr. 10 a C.L.F. 
și oițele. Se naște, așadar o între
bare justificată : comisia formată 
din tovarășii Galeriu Victor, Bora 
Mircea, Nicoroiu Romulus, Lisca 
loan, Hubian Dumitru, Clos Ifrin 
și Sicloșan Sima s-a întrunit pe 
data de 26 martie pentru a cons
tata ce trebuie făcut 
schimbării aspectului 
din Vulcan squ pentru 
un proces verbeI ?.

întreprinderilor. In-

patru luni

BREBEN

în privința 
unităților 

a încheia

mare 
și de 

Fiecare din

SE MIȘCA
efec-

din 
des- 
s-au 
km.

CARPAȚII
Potrivit cercetărilor 

luate de stația seismică a Uni
versității din Cernăuți, Carpa- 
ții cresc cu circa 1 cm anual 
și se deplasează în direcția 
nord-estică. In această direc
ție, straturile constituite 
țoci s-au răscolit, s-au 
prins și în unele locuri 
deplasat cu pînă la 15
Astfel, în Carpații nordici, 
s-au înregistrat deplasări chiar 
de 30... 40 km. Deplasările o- 
rizontale ale Carpaților depă
șesc pe cele verticale de

proape 20 de ori. Din cauza 
deplasărilor tectonice, Carpa- 
țli presează asupra marginii 
frontale a platoului est-euro- 
pean pe care îl deformează. 
De-a lungul fîșiilor de con
tact de solicitare și de rupe
re, în care este cuprinsă și 
regiunea Cernăuți, se găsesc 
ca într-un lanț, epicentre de 
cutremure, printre care și re
giunile seismice din Munții 
Vrancei, situate pînă la o a- 
dîncime de 200 km sub nive
lul suprafeței pămîntului.

in însușirea tainelor grației și corectitudinii.
In clișeu : la o oră de repetiții, în cercul de balet de la Casa 

cultură din Petroșani.
(Urmare din pag. 1)
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în Editura științifica a aparui

Transilvania In istoria 
poporului român

■ f r' _ l - — —

„Transilvania in istoria poporulu 
român" se intitulează noua lucrare 
n .prof. univ. Constantin C. Giurăs- 
< u, tipărită în Editura științifică. Ea 
înmănunchiază date importante din 
domeniul istoriei, geografiei, eco
nomiei, culturii Transilvaniei și ilus
trează, pe bază de documente locul 
și însemnătatea acestui ținut în isto
ria poporului român. Noua lucrare 
pune, totodată la îndemîna cititoru
lui d Tiimente grăitoare care atestă

de prof. Constantin C. Giurâscu
i iplul cu Transilvania „cetatea" 
străjuita de munți și „casa apelor" 
acestui pămînt a fost în decurgerea 
timpului marele rezervor etnic din 
care populația românească s-a re
vărsat în toate direcțiile.

Lucrarea subliniază și rolul Tran
silvaniei în procesul de constituire 
și dezvoltare a celei dintîi civiliza
ții înflorite pe aceste meleaguri — 
civlizația geto-dacilor.

(Agerpres)

I drumul
lativ I

I
I

1 școală
In c

I
I
I
Icu elefanți tă 

înalți de două < 
lungi de 20 m.

I

pe o șosea re- 
maluri verzi și 
durează circa 

se

I cu mașina 
bună, între 

sate foarte dense, 
trei ore. La capătul drumului 
află ceea ce a rămas din vechea 
colonie franceză. O rămășiță a 
fostei „prezențe franceze' 
colegiul francez din

i laică, 
apropiere de 

totuși la o oră și 20 
avionul) am vizitat 
centrul unei vechi 
Ajunta am admirat 
terane, sculpturile în ocru și roșu 
(culorile, deși vegetale, se mențin 
de secole). La Ellora 
zeci de temple, cioplite 

tăiați tot 
ori cit o

este
Pondichery, o

Bombay (dar 
de minute cu 
Aurangabad, 

civilizații. La 
templele sub-

am văzut 
în stincă. 
în stîncă 

carperă și

vățămîntului, kshatriya, un fel de 
nobili militari ; vaishyo, burghezi și 
comercionți ; shudra, în general 
meșteșugari etc. Sute de subcoste 
apasă pe viața indienilor cu ri
turile și legile lor : fiecare își or
ganizează viața in interiorul castei 
sale, care hotărăște meseria pe 
care o va exercita omul, precum 
și căsătoria lui. In afara castelor 
trăiesc intangibilii, care formează 
masa muncitorilor agricoli. In ge
neral, majoritatea celor ce muncesc 
manual sînt intangibili.

foamete, care făcea de obicei sute 
de mii de victime...

Mai sînt, firește, multe de făcut. 
India numără 70-80 milioane de 
șomeri. Și aceștia nu au absolut 
nimic, în afară de un pumn de 
orez în strachină, așa cum cm văzut 
!a Benares și Ic Calcutta. Nici cei 
care muncesc nu o duc cu mult 
mai bine. Salariul cel mai frecvent 
(muncitori. funcționari, servitori) 
este de 100 rupii pe lună. Or, 1 
kg de orez costă 1-1,5 rupii ; 1 
kg de zahăr — aproape 2 rupii și

In timpul liber, la Clubul sindicalelor din Lupeni

Firește că nu poți pretinde să 
cunoști India în cîteva zile, țară 
de 6.5 ori mai mare decît Franța 
și cu o populație de 550 milioane 
locuitori. Potrivit statisticilor, ea 
crește cu 12 milioane pe an, ceea 
ce înseamnă că în anul 2000 ea va 
ajunge la peste un miliard.

In India se vorbesc peste 800 de 
- limbi sau dialecte. Vreo zece dintre 
| ele sînt vorbite de zeci de milioane 
Ide oameni ; 2% din populație

vorbește engleza ; 76% sînt a-

nalfabeți. Oamenii din Bombay nu 
înțeleg cu cei din Madras sau 
Calcutta. La aceasta se adaugă 

o mare diversitate de religii : e- 
xistă hinduiști (350 milioane), mu
sulmani, budiști, skihși, animiști, 
parși, creștini...

Diversificarea populației se face 
și pe caste : brahmani, care dețin 
practic monopolul religiei și în-

Firește că de la proclamarea in
dependenței, în 1947, s-au realizat 
progrese. Oamenii de toate ca
tegoriile sociale au căpătat sau 
capătă, în primul rînd, demnitate. 
Ei pet cel puțin să spere să ducă o 
viață mai bună, chiar dacă va mai 
trece mult timp pînă să realizeze 
acest, vis.

India cunoaște acum începu
turile industrializării. Anul acesta 
condițiile atmosferice fiind favora
bile, producția agricolă se pare că 
va 
ca re 
oară după dohjndirea indepen
denței. Va fi în sfîrșit un an fără

acoperi necesitățile, fapt 
se intîmplă pentru prima 

indep^n-

IST1Z!
acestea sînt prețurile oficiale pen
tru produsele cartelate ; la liber 
ele sînt duble.
raritate și atunci cînd se găsește 
se vinde cu cel 
litrul. Vacile sînt 
dau o producție slabă, fiind prost 
hrănite ; 1 kg de carne de berbec 
costă minimum 20 de rupii, chi
ria pentru două camere cu pămînt 
pe jos — cel puțin 30 de rupii 
Ițe lună. Și cum în ea nu 
încape totdeauna întreaga familie, 
mulți dorm în stradă.

Se face propagandă pentru re
ducerea nașterilor. Dar din con
siderente religioase și economice

Laptele este o

puțin 1 rupie 
numeroase, dar

colectivă 
formările 
planului 
trebuie 
drul Combinatului
și la celelalte unități din Valea Jiu
lui — problemele esențiale spre 
care comitetele de direcție tre
buie să-si îndrepte atenția de la 
începutul activității lor.

Comitetul de d'recție reprezintă 
forma concretă de conducere co
lectivă la nivelul întreprinderii, 
menit să asigure o dezbatere cu
prinzătoare a problemelor, luarea 
celor mai bune decizii și măsuri 
în domeniile esențiale ale acti
vității economice. Concomitent, cu 
răspunderea colectivă pentru ac
tivitatea întregii, unități, fiecare 
membru al comitetului de direcție 
trebuie să dea dovada unei înalte 
răspunderi personale pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor în 
domeniul de activitate care i-a 
fost încredințat.

Intr-adevăr, creșterea eficienței 
economice a întreprinderilor și 
unităților economice din Valea 
Jiului ridică în fața comitetelor de 
d.recție sarcini și răspunderi deo
sebite. îndeplinirea ritmică a p'anu- 
lui producției de 
unitățile C.C.V.J., 

i calității pioducției.
ficientă a fondurilor 
conizării, 
specifice, modernizarea procesu
lui de extracție în vederea crește
rii productivității sînt sarcini de o 
mare însemnătate a căror so
luționare necesită competentă, 
răspundere, experiență colectivă. 
Dezbaterile vii, creatoare din ca-i 
drul comitetelor de direcție, de
ciziile adoptat* - rod al gîndiri», 
experienței și răspunderii colective 
—. munca concretă pentru materi
alizarea aceste decizi», pentru 
fructificarea experienței și iniția
tive' creatoare a colectivelor de 
oameni ai muncii își vor orăta pe 
deplin roadele în organizarea su
perioară o muncii în fiecare unk 
fote, în îmbunătățirea activității 
economice. în îndeplinirea exem
plară a saicinilor complexe pe 
cate Conferințe Națională a 
partidului te a stabilit în direcția 
ridicării eficienței întregii economii.

cărbune în 
îmbunătățirea 
folosirea e- 

destinate me-
reducerea consumurilor 
modernizarea

rpția că | 
pereche I 

r» i ) ™ 
lerea na- I 
problema I

țară, in- 1 
viitorul ei, I

I
I

icruiiu. 
indus- I 
ută în »

I 
I

(io țară există încă concepția că 
un copil înseamnă încă o j 
de brațe de muncă) natalitatea nu 
scade. Dor nu 
talitoții se vo 
Indiei.

Descoperind 
cepe să te 
dificultățile ei economice, creșterea 
demografică, rămășițele diferite
lor tradiții religioase etc. Stînd de 
vorbă cu oamenii îți doi seama că 
et devin tot moi conștienți de 
neceșitoteo și posibilitatea unor 
rchifnbări într-un sens democratic.

Viitorul Indiei rezidă în i 
hializare. Diferite țări o ajută în 
acest sens pe două căi - Anglia, 
S.U.A. și R.F. a Germaniei in
vestesc capitaluri în societăți ca
pitaliste indiene, trimițîndu-le și 
tehnicieni ; U.R.S.S. și alte țări so
cialiste acordă ajutor sectorului 
de stat. Aceastn *^ste. firește, calea | 
ceo justă.

In apropiere de Bombay se află 
un centru atomic care ocupă 
circa 1 500 ho ; un centru de 
cercetări pașnice, cel puțin așa ni 
s-a spus, și încă unul din cele mai 
mari din lume. Aici lucrează a- 
proximotiv 10 000 de lucrători, din
tre care aproape 3 000 de cerce
tători și ingineri. Lucrările centru
lui sînt în legătură cu medicina, 
cu îmbunătățirea plantelor alimen
tare și culturilor horticole. ! 
făcut experiențe pe sute de hectare ’ 
cultivate. Se caută să se îm
bunătățească producția la hectar , 
cu ajutorul preparatelor obținute 
datorită energiei atomice.

Am părăsit aceste locuri 
presia certă că India este 
cu multiple aspecte, cu o 
fețe, conlrozicîndu-se unele pe f 
altele. 1

prin scăderea 
rezolva [

această
preocupe

I
I
I

men- *
S-au I

.1
I

cu im- 
o țară f 
mie de *

L

Documente 
inedite 
în legătură 
cu activitatea 
Iui Avram Iancu

fn Arhivele Statului din O- 
radea au fost descoperite do
cumente inedite în legătură 
cu activitatea lui Avram Ian
cu — figură luminoasă a anu
lui revoluționar 184#. Este 
vorba de cîteva rapoarte ale 
funcționarilor fostelor plase 
Ceica și Belin, din comitatul 
Bihor, către forurile lor su
perioare, prin care se informa 
despre acțiunile românilor de 
pe aceste meleaguri pentru 
strîngerea de bani prin co
lectă publică, în vederea ri
dicării unei statui a marelui 
revoluționar ardelean, în co
muna lui natală. Documentele 
sînt emise în august 1894.

(Agerpres)
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Din nou despre unitatea 

de desfacere I. A. S. Asistența medicală
Cu cit ar putea sa
tisface mai din plin 
un magazin cerințele 
cumpărătorilor dacă...

A trocul prima jumătate de lună 
de cînd în orașul Petroșani și-zi des
chis ușile o noua unitate comercia
lă : magazinul de prezentare și des
facere a produselor proprii prove
nite de la întreprinderile agricole 
de stat.

Deschiderea magazinului a fost o 
inițiativă salutară, îmbucură toare. 
Dar, dincolo de această declarație... 
afectuoasă, pe .care cu siguranța au 
rostit-o mii de cetățeni, utilitatea 
noii unități de desfacere e confir
mată de afluxul cumpărătorilor spre 
tejghelele magazinului. Și iată do
vada : în primele două săptămîni de 
la deschidere, magazinul a desfăcut 
un volum de mărfuri în valoare de 
191617 lei, fată de 220 000 lei cît 
are plan lunar. S-au vlndut în a- 
ceastă perioadă 2 tone telemea de 
oaie, 45 000 ouă, 8 tone zarzavat, 
200 kg smîntlnă, 1,5 tone preparate 
de carne și 6 400 litri de vin vărsat.

Așadar, un prim bilanț Îmbucură
tor pentru care merită felicitări în
deosebi organizatorii și lucrătorii 
magazinului..

— Da, dai bucuria ar putea fi și 
mai mare, mai ales pentru populația 
Pelroșaniului, dacă magazinul nostru 
ar dispune de spațiu suficient pen
tru depozitarea, prezentarea și des
facerea produselor, ne-a declarat 
Iov. FloTea Virgil, responsabilul u- 
nității. Dar să mă explic: Dacă ar 
dispune de spațiul necesar, maga
zinul nostru ar putea desface mult 
mai multe mărfuri și de sortimente 
mull căutate de cumpărători. Astfel, 
decadal am putea primi șl desface 
cîte 2 tone de păsări, 1 tonă de peș
te. Am refuzai asemenea repartiții 
pentru că nu avem unde le tine. 
Săptămînal am putea desface cîte 2 
tone de diferite preparate de carne. 
Aș mai primi săptămînal 4 000 kg car
tofi, 2 000 kg castraveți, 800 kg roșii 
nu 150 kg cît pot comercializa în 
prezent. Și încă ceva. începe sezo
nul fructelor. Am încheiat contracte 
cu Trustul I.A.S. Timișoara pentru 
căpșuni, cireșe, gulii, vinete și alte 
fructe și zarzavaturi. Avem repar
tiție, de asemenea, pentru noi spe- 
rialităti de băuturi. Dacă am atea 
mărfuri mai multe, am prelungi pro
gramul magazinului — am lucra pe 
două schimburi. Dar așa slntem stîn- 
țeniti. mai bine zis legați de mlini : 
n-avem spațiul necesar...

Socotim că argumentele-s suficien
te E vorba de o unitate care ar 
putea umple multe goluri în apro
vizionarea populației și ar satisface 
cerințele acesteia și sub raport ca
litativ.

De ce magazinul să nu aibă „mina 
liberă" pentru a răspunde acestei 
necesități stringente ? Organele In 
drept au cuvtntul...

I. D.

nilor muncii va fi
Și în domeniul sanitar se oglin

desc hotărîrile Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român din 
6—8 decembrie 1967 cu privire la 
îmbunătățirea organizării administra
ți v-teritoriale a tării și sistematiza
rea localităților rurale. Comisia ju
dețeană de partid și de stat, econo
miști, modici și alți specialiști au e- 
laborat propuneri pentru delimitarea 
municipiului Pelrof^Tri (Spitalul Pe
troșani) din punct de vedere medi
cal. Astfel, la Spitalul unificat Petro
s'ni au fost luate măsuri pentru 
îmbunătățirea asistenței medicale în 
contextul noii împărțiri teriiorial- 
adminisirative. Pe lîngă spital au fost 
arondate două circumscripții rurale,

Iscroni și Banița, și una urbană, cir
ca a V-a.

In municipiul nostru, s-a propus 
ca circumscripția medico-sanitară ru
rală să fie subordonată spitalului 
unificat teritorial, atît din punct de 
vedere tehnic medical cît și din 
punct de vedere administrativ și 
gospodăresc. Ea se va integra în 
cadrul spitalului ca un serviciu de 
asistență medicală, de medicină ge
nerală. Prin această unificare cu spi
talele, se realizează o serie de de
ziderate importante ale asistenței 
medicale.

Medicul de medicină generală din 
circumscripție, atît din mediu urban 
cît și din cel rural. îndeplinește un

Comitetele 
de locatari la lucru

Orașul Lupeni își schimbă pe an 
ce trece înfățișarea. Numai în 1968 
la Lupeni se vor construi peste 260 
de apartamente. Dar mărirea fon
dului locativ implică și conserva
rea acestuia, prelungirea „vieții" 
clădirilor existente. In acest scop, 
sectorul I.L.L. cheltuiește fonduri 
însemnate pentru lucrări de repara
ții capitale și curente alo clădirilor, 
întreținerea fondului de locuințe nu 
este, însă, numai o sarcină a orga
nelor de administrare, ci șl o datorie 
a fiecărui locatar. De felul cum lo
catarii își întrețin apartamentele, 
blocurile în care stau depinde în 
bună măsură prelungirea vieții clă
dirilor. Un rol de seamă revenindu- 
le în această privință și comitete
lor de locatari.

La Lupeni, în blocurile și clădi
rile cu mal mult de 15 apartamente, 
au fost constituite 77 comitete de 
cetățeni. Pentru activizarea acestora 
și pentru rezolvarea doleanțelor ce
tățenilor, comitetul executiv al con
siliului popular orășenesc organizea
ză periodic consfătuiri cu locatarii, 
la care sînt invitați și reprezentanți 
ai unităților prestatoare de servicii. 
Astfel de consfătuiri au avut loc în 
lunile martie și aprilie la unele 
blocuri din str. Parîngului. Cu acest 
prilej, locatarii blocurilor Al șl A2 
au scos în evidență o serie de de
ficiențe care vizează sectorul I.L.L. r 
defecțiuni la instalațiile de iluminat 
șl sanitare. S-au făcut și propuneri 
de care consiliul popular va ține 
seama.

De asemenea, tot pentru activiza
rea comitetelor de locatari, la se
siunile consiliului popular slnt in
vitați șl reprezentanți ai locatarilor 
ori de cîte ori sînt dezbătute pro
bleme de administrare și întreține
re a fondului locativ, precum și
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10,00 Curs de limba Iranceză (lecțiile 5 și 6 — reluare).
11,00 Curs de limba rusă (lecțiile 5 și 6 — reluare).
12,00 Tv. pentru specialiști din industrie. (Reluarea emisiu

nii din 21 mai).
12.30 închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 Pentru cei mici: „Ala-Bala“: Cine Îndrăznește ?
18,00 Telecronica economică. „Interferenfe In cercetarea e- 

conomică".
18.30 Curs de limba germană (lecfiu a 15-a).
19,00 Club XX — emisiune pentru tineret. „Civilizație și a 

ii civilizat".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Soliști de muzică populară la cererea telespectatorilor.
20.15 Translocator. Din cuprins: O mamă disperată cere a- 

jutoi; Casa începe din hol.
20,45 Studioul tinăruhri interpret.
21,00 Avanpremieră. •
21.15 Telecinemateca : „Nu slntem singuri". Film artistic cu 

Paul Murii.
23,07 Telejurnalul de noapte.
23.15 Închiderea emisiunii.

alte probleme legate de buna gos
podărire și înfrumusețarea orașului. 
Rezultatele nu se lasă așteptate. 
Așa, de exemplu, unele comitete de 
locatari inițiază acțiuni obștești : 
întreceri între scări și blocuri pen
tru păstrarea în bune condițiuni a 
imobilelor, asigurarea unei curățenii 
exemplare în apartamente, pe casa 
scărilor, în jurul blocurilor, respec
tarea normelor de conviețuire civi
lizată.

Comitetele de locatari, în marea 
lor majoritate, se acliitfi cu cinste 
de rolul pe care îl au ca organe 
de Influență obștească, obțin rezul
tate dintre cele mai frumoase în 
privința îngrijirii fondului locativ, 
asigurării unui climat favorabil de 
conviețuire între locatari. In acest 
sens evidențiem comitetele blocuri
lor Al, A2, 200, din străzile Parîn- 
gului șl Gh. Șincai; Dl, D2, D3, D4, 
F și G din strada Tudor Vladimi- 
rescu; B4, B5 și B6 din str. Calea 
Brăii și blocul 10 Viscoza șl în spe
cial președinții comitetelor de loca
tari Zamfir Iulian a și Coroi Dumi
tru. Dar, din păcate. în orașul nos
tru mai pot fi întîlnite șl aspecte 
neplăcute: rufe în balcoanele unor 
blocuri, terenuri neamenajate, zone 
verzi distruse, geamuri sparte, pe
reți murdăriți etc. Astfel de „mostre" 
pot fl întîlnite la blocurile B2, B3, 
(?1, C2, H, Al, A2, A3, căminul 10 
— din cartierul Braia, unde nu se 
prea face simțită prezența comite
telor de locatari. E adevărat, sînt șl 
unii locatari recalcitranți, ce-t drept 
puțini la număr, care degradează a- 
vutul obștesc, nu respectă normele 
de conviețuire civilizată. Aceștia 
pot fi recunoscutl și în persoana 
unor „abonați" ai comisiilor de îm
păciuire : Bîrsan Petru, str. Tudor 
Vladimiroscu, blocul D3; Poenaru 
Stela, str. Aleea Castanilor, bloc 8; 
Berchi Laurențiu, str. Aleea Liliacu
lui, bloc 2; Gliga Maria, str. Aleea 
Gorunului, bloc 3; Braicău Sînziana, 
str. Tudor Vladimirescu, blocul D4. 
Tocmai împotriva unor astfel de as
pecte vor trebui să-și concentreze 
atenția în viitor comitetele de lo
catari. Ele să caute mijloacele cele 
mai adecvate pentru dezvoltarea 
simțului gospodăresc, al respectului 
pentru păstrarea bunurilor de Inte
res comun la toți locatarii.

Robert KINSKI

Lărgiri de trotuare
Lucrătorii I.C.O. execută lucrări 

de lărgire a trotuarului pe artera 
principală a Pelroșaniului între stră
zile Nicolae Bălcescu și Barbu De- 
lavrancea. Astfel, trotuarele actuale 
de 1,5 m, vor ajunge la o lățime 
de 4 m.

La serviciul de gospodărie comu
nală al Consiliului popular munici
pal se studiază posibilitatea lărgirii 
trotuarelor șl în alte porțiuni ale o- 
rașului.

a oame- 
mai bună

rol esențial în asistența medicală a 
populației, iar unitatea condusă de 
el — circumscripția sanitară — re
prezintă un nirchu indispensabil al 
acestei asistențe.

Socotim că această formă de or
ganizare a muncii corespunde obiec
tivelor stabilite de directivele celui 
de-a) IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care prevăd în do
meniul ocrotirii sănătății populației, 
luarea celor mai eficiente măsuri, 
pentru creșterea nivelului calitativ 
al activității de ocrotire a sănătății 
oameniloî muncii drn țara noastră.

Dr. RADU IONEL
președintele sindicatului sanitar 

Petroșani

Spitalul unificat Lupeni. Me
dicul Șteîănescn Nicolae, elec- 
tuînd o radiografie.

Atletism

Rezultate bune 
la faza județeană 
rezervată copiilor 

t
In zilele de 18 și 19 mai a avut loc pe sta

dionul Jiul din Petroșani etapa județeană a 
campionatului republican de atletism, rezervat 
copiilor. Timpul rece, ploios, pista moale, pe a- 
locuri desfundată, au stînjenit In mare măsură 
desfășurarea probelor.

lată-i pe primii clasați, în oTdinea probeioi și 
rezultatelor înregistrate: 60 m plat băieți; Cos
te-a Ion, Hunedoara — 7,7; 60 m plat iete ; Bre- 
zeanu Angela, Hunedoara — 8,5; 300 m plat 
băieți: Medrea Stelian, Brad — 45; 300 m plat 
Iete: Tlăncilă Ludovica, Hunedoara — 50,5; 
500 m plat băieți : Toma Alexandru, Hunedoara
— 1:21,7; Lungime băieți: Mateescu Mircea, 
Hunedoara — 5,07; Lungime fete : Ciolna Serana, 
Orăștie — 4,86; înălțime băieți: Tunele Aurel, 
Hunedoara — 1,45; înălțime iete: Ciolna Serana
— 1,86; Greutate băieți : Lupea Mihai, Deva — 
9,72; Greutate fele: Costin Rodica, Brad — 8,68; 
Aruncarea mingii de oină băieți: Mierla Gheor- 
ghe, Hunedoara — 6.0,14; Aruncarea mingii de 
oină fele: Urs Minerva. Pptroșan.1 — 42; Șta
feta 4X60 m plat băieți : Hunedoara; Șlafela 
4X60 m plat fete: ©răștie.

După cum se poate observa, rezultatele sînt 
promițătoare, dar la ele nu s-a înscris nici un 
concurent din Valea Jiului. Șl asta nu mai e 
promițător.

ANGER ANDREI
președinte al comisiei municipale de atleti'-m

Handbal

„Spectacol44 care 
nu face cinste 
sportului

ln cadrul celei de-a doua etape a campiona
tului municipal do handbal, la Vulcan s-au în- 
tîliut echipele masculine Minerul din localitate 
și Paringul Lonea. Meciul, presărat cloar pe a- 
locuri cu faze de handbal adevărat, a fost cîș- 
tigat de gazde cu scorul do 30 19 (.15—9).

In cursul celor 60 de minute de joc, pe teren 
însă s-au .semnalat abateri grave de la discipli
na sportivă. Meciul a fost întrerupt de nenumă
rate ori din cauza ciocnirilor .forte" dintre 
combatanți — tonul l-au dat oaspeții! — cul- 
minind cu comportarea inadmisibilă a handba- 
liștilor Mileti și T-alabă, care au bruscat și au 
aruncat cu mingea i;i arbitru. Nu este pentru 
prima dată cînd pe terenurile noastre de hand
bal — în special la aceste meciuri „mărunte" 
— se întâmplă astfel de „minuni', care n-au ni
mic comun cu sportivitatea.

Avem nevoie de luptători... pe saltea și no 
pe terenul de handbal! Avem nevoie de arbitri 
corecți, competenti, obiectivi care să conducă 
cu prestanță meciurile pentru a nu da tonul de
generării jocurilor.

Comisia de handbal din cadrul C.MJE.F.S.-ului 
ce părere are? Obișnuiește să ia rîtendută și 
măsuri disciplinare 1

€ ii m sînt întreținute ba» 
zele sportive din Petri !a

Există in orașul Petrila două sta
dioane. Pe unul se antrenează și-și 
susțin meciurile de campionat și 
amicale fotbaliștii de la Preparato
rul Petrila, iar pe celălalt cei de l-a 
Paringul Lonea. La Petrila joacă și 
fotbaliștii șl rugblștfl de la Știința 
Petroșani și, din cînd în cînd, Toarte 
rar, au loc întreceri de atletism. 
Deci, după cum se vede, cele două 
baze sportive sînt folosite de multi 
dar privind starea Ir.r tragi conclu
zia că nimeni nu le întreține. Să 
începem cu asa-zisele tribune. Srfn- 
durile desfăcute, hîrtia gudronată de 
pe acoperiș fl’jturîn-d in bătaia vân
tului, arată că sînt mulți ani de 
cînd n-au mai fost reparate. Roci, 
de culoare cenușie, fisurate pe alo
curi din cauza lemnăriei desprinse, 
cabinele și vestiarele de sub tri
buna de la Lonea au o înfățișare 
respinqătoare. Vestiarele de la sta
dionul din Petrila sînt ceva mai a- 
rătoase dar și aici se simte un iz 
de casă părăsită. Pentru depozitarea 
cenușii și gunoaielor^ nu s-a găsit 
un loc mai bun decn cel din fața

vestiarelor, instalația de apa la du
șuri a plesnit încă astă-iarnă, imm- 
dînd pereții, fără ca nimeni să se 
sinchisească de acest lucru. Se vede 
treaba că e mai ușor să faci repa
rații mari decît să elimini cauwde 
caro le provoacă.

Terenurile de joc sînt denivelate 
îneît balonul ta traiectorii curioase, 
tentează jucătorii. Cînd cad ploi, -și 
la noi in A’alea Jiului sînî dese, 
meciurile sînt o adevărată tnaqi-co- 
nw»die. Jucătorii înoată cînd prin 
bălți, cînd prin noroi. îndît la pu
țină vreme de la începerea meciu
lui par cu toții îmbrăcarti în același 
echipament, înqrounînri sarcina ar
bitri Iot.

Există deficiențe și de altă natu
ră. La nici una din aceste două baze 
'noriive nu există mocar o nislă de 
nlerqăTi, gropi de sărituri etc. De
oarece în orașul Petrila există cinri 
școli de cultură generală și . un li
ceu, unde învață sule de copii dor
nici să practice atletismul, ptsteJo 
de alergare sînt necesare.

O dată cu terminarea meciurilor

din toamnă ei<a de așteptai să în
ceapă amenajarea acestor baze spor
tive. A venit primăvara, au începui 
si meciurile de căngii anat, dar to
tul a rămas în aoeeasj stare de pă
răsire. Conducerile asociațiilor -spor
tive care folosesc aceste baze in
vocă, si pe bună dreptate, lipse de 
landuri alocate în aoest scap. Dar 
la .aceasta se mai adaugă și lipsa 
de inițiativă, de spirit gospodăresc. 
Dacă sr exista doar acestea din ur
mă. toneniirile de fotbal ai u <te.a fi 
nivelate, transportată cenușa și qu- 
noaiele si chiar eloctuaie mici re
parații la tribune prin munci patrio
tice. In apropiere se qăsește zqură 
roșie în cantităt; -mari pentru ame
najarea p!si<-.ior și terenurilor de 
sărituri. Transpojtaroa ei ridică în- 
tr-adevăr probleme dar amenajarea 
acestor anexe alo terenului de fot
bal o pot face cu pfer^re etevfi sub 
îndrumarea cadrelor didactice.

Cele două bazo sportive au ne
voie uroontă d» renar.alH.

T. IOAN

Radio
JOI 23 MAI

PROGRAMUL 1

6,00—8,25 Muzică și actua
lități ; 8,25 Moment poetic j
8.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9 00 Buletin de știri ; 
9,05 La microfon, melodia 
preferată ; 9,HO Teatru scurt ; 
9,57 Să învățăm un cîntec; 
10,10 Curs de limba germană;
10.30 Qrnleoe .și jocuri; 11:00
Buletin de știri; 11,05 Ora 
specialistului : Știința condu
cerii întreprinderii; 11,25 Mu
zică din opere; 11,45 Sfatul 
medicului : Acnee_a la vîrsta 
pubertății ; 12,00 Muzică u-
șoară; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară șj interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Spori ; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară ; .14,00 
Muzică populară; 14,15 Tot 
înainte; 14,35 Radio-publici- 
tate; 14,50 Gintă Trio Armo
nia ; 15,00 Buletin de știri,;
15.30 Selecțiuni din operetele
lui Elly Roman ; 15,40 Muzică 
ușoara; 16,00 Radiojurnal. 
Sport ; J6,20 Gintă ceteră cu 
foc; 16,30 Corespondentă spe
cială : Slatina la aT’KTeă cen-, 
tenar ; 17,15 Antena ^neretu- 
hw ; 17,45 Piese corăTe de 
Emil LeneScu; 18,0(' Buletin 
de știri; 18,0.2 Tribuna radio; 
Dezvoltarea democrației socia
liste — premisă și efect a! 
progresului social ; 18,15 Doi
ne și jocuri populare; 18,40 
Arii oe.lobre din' opere; 19,00 
Radioqazreta de seară; 19,30 
O .melodie pe adresa_ dumnea
voastră ; 20,00 Buletin de
știri; 20,05 Carnet •plasfic; 
20,20 Melodii populare; 20,40 
Tangouri de ieri și d* azi; 
20,55 Noapte bună,
21,00 Muzică ; 21,05 Scri'torf 
la microfon: Ion Horea' P.l P9 
"Snlidi de muzică iișoariTT 
22,00 Radiojurnal. Sport. Wu- 
letin meleorologic; 22,20 Zece 
minute în ritm de charleston;
22.30 Moment poetic.; 22,35
Metronom *68; 24,'00 Buletin
de știri ; 0,05—5,00 Estrada
noc turnă.

PROGRAMUL II

7 00 Jocuri populare; 7,10
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri) ; 7.30 Buletin de
știri.; 7,39 Muzică; 7,45 Ma
tineu muzical ; 8,05 Gintă 'Ion 
Bălesoiu, Maria Cotîrlea M 
Viorica Qrcma.; 8,30 Bule’ix 
de știri ; 9,30 Poemul simfonic 
„Marea Neagră" de Alexandro 
Pașcanii ; 10,00 Buletin de
știri ; 10,05 Portrete muzicale;
10.30 Vreau să știu ; 10,55
Melodii populare; 11,15 Mu
zică ușoară ; 12,00 Buletin de 
știri ; 12.07 Soliști și forma
ții artistice de amatori;: 12,30 
SeiecțiufflÂ din oper-etele lui 
Paul Abraham ; 13,00 Vals
clasic de Ion Hartulary Dar- 
clee; 13,16 Jocuri populare
13.30 Din țările socialisle;
13,50 Coruri din opere; 14.00 
Radiojurnal.; 14;08 Concert de 
prînz ;. 15,00 Melodii... melo
dii ; 15,45 Orchestra âe mu
zică populară „Flacăra Pra- 
h'ovei" din Ploiești ; 16,15
Muzică; 16,20 Sfatul medicu
lui; 16,25 Cîntă Ilona Moțica, 
Drali Deutsclior, Puica Igiro- 
șanu, Vameși lanos, Ana Lă- 
cătușu și Neil Sedaka; 17,00 
Radiojurnal ; 17,15 Melodii
populare; 17,40 Radio-publicî- 
tate ; 18,00 Program de cîn-
tece; 18,1’5 Muzică ușoară de 
Liviu lonescu ; 1-8,30 Memoria 
pămîntului romanesc. Brăila

600 ; 18,50 Muzică; 18,.55 
Buletin de știri ; 19,00 Album 
folcloric; 19,30 Curs de limb* 
rusă — Lecția a 47-a; 19,50 
Arii din operete; 20,00 Trans- 
mâsiunea concertului orenes- 
trei sinfonier a Radi(4elevi- 
ziunii ; 22,30 Melodii, ritm, tî- 
nejefc; 23,00 Radiojurnal?
24jK)0 Meridiane melodii; 0,55 

-1,00 Buletin de știri.

MIVI RI! RESPECTAT! MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

Poziția nr. 1
P0Z1Ț1A G0REGTA DE PUR

TARE A MĂȘTII.

Poziția nr. 2
SG0ATEREA CUTTEI PORT- 

MASGĂ DIN SACUL
DE PURTAT.

Poziția nr. 3 
DESFACEREA BENZII DE E- 

TANȘARE A CUTIEI 
P0RT.MASCĂ.

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI PORT- 

MASCĂ PRIN LOVIRE
DE GENUNCHI

Poziția nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUPĂ GÎT

Poziția nr. 6
1TXAREA MUȘTIUCULUI ÎN 
GURA CU PARTEA DE CAU
CIUC INTRE GINGIE ȘI BUZE.

Poziția nr. 7
FIXARFA CT.FMF1 l»E NAS.
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STEAGUL ROȘU

Lucrările Adunării
Generale a 0. N. II

NEW YORK. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: In deschiderea lucrărilor ședinței plenare de luni du- 
pă-amiază a Adunării Generale a O.N.U., președintele celei de-a 
22-a sesiuni, Corneliu Mănescu, a invitat la tribună pe președintele 
Republicii Tunisia, Habib Burghiba, care a întreprins 
zi o vizită la cartierul general de la New York al 
Unite.

în această
Națiunilor

Detașamente înarmate
au debarcat în Haiti

• Palatul președintelui Duvalier a fost bombardat

„Dreptul la autodeterminare — a 
declarat președintele Tunisiei în cu- 
vîntarea sa — continuă să fie cre- 
do-ul națiunilor mici, căci, orice s-ar 
spune, o parte importantă a omeni
rii este încă privată de acest drept". 
„In ciuda adoptării declarației cu pri
vire la acordarea 
rllor și popoarelor 
gat vorbitorul, șl 
energice adoptate 
ni te, 
încă 
lumii 
trală
mal multe milioane de oameni 
ailă încă supuși ocupației coloniale 
șl discriminării rasiale".

Dominația Africii 
Africii de sud-vest, 
mulul rasist al 
Rhodesiel de 
galiel asupra 
africane sînt 
iot» întregii

independentei ță- 
coloniale, a adău- 
în ciuda poziției 
de Națiunile U- 
își mat menținecolonialismul

pozițiile în diferite regiuni ale 
șt în special în partea aus- 

a continentului african, unde 
se „un

dispariției,

jalon important pe dru- 
duce spre dezarmare".

de sud asupra 
dominația regl-
Smith

aceea
multor

asupra 
a Portu- 
teritoril

Iul
sud și
mal

condamnate de conștl- 
lumi, a declarat Habib

SANTO DOMINGO. — După cum 
anunță agențiile occidentale de pre
să, detașamente înarmate ale exila- 
ților haitieni au debarcat luni în 
Haiti într-o încercare de răsturnare 
de la putere a dictatorului acestei 
țări, președintele Francois Duvalier. 
La Santo Domingo, surse ale exila- 
tilor haitieni au declarat că la cî- 
teva ore după debarcare a fost cu
cerit un post militar, detașamentele 
de partizâni instalînd, de asemenea, 
un post de radio prin care adre
sează chemări populației haitiene la 
răscoală' împotriva regimului lui Du
valier. Se consideră că detașamen
tele debarcate constituie avangarda 

■ unei forțe mai mari care nu a ajuns 
încă în Haiti.

Ambasadorul haitian la Washing
ton a anunjat că, potrivit știrilor 
primite, avioane neidentificate au 
bombardat luni dimineața și seara 
orașele Port-au-Prince și Cap-Hai- 
tien. EI a confirmat, de asemenea, 
debarcarea din Haiti afirmînd 
trupele guvernamentale caută să 
cercuiască detașamentele ce au

baroat. După cum a arătat ambasa
dorul, 
lier a fost bombardat în cursul di
mineții de,un avion „B-24" sau „B-25" 
construit .în S.U.A. Bombele căzute 
purtau inscripții din care rezultă că 
au fost fabricate de o uzină nord- 
americană. „Avem informații — a 
spus el — că în ultimele luni în 
Statele Unite se strîngeau bani pen
tru cumpărarea unui bombardier".

Ambasada haitiană din capitala 
Republicii Dominicane Santo Do
mingo a . anunțat că. aripa Palatului 
prezidențial care găzduia locuința 
particulară a lui Duvalier a fost dis
trusă 
rian, 
viață, 
ment 
ucise
se află doi aghiotant! ai președinte
lui, au fost rănite. Agenția Reuter 
relatează din Santo Domingo că de
tașamentele ce au debarcat în Haiti 
par să mențină un contact strîns 
cu colonelul Max Dominique, gine
rele lui Duvalier, care se află în 
exil. Colonelul Dominique a fost 
demis din armată de către Duvalier 
în iulie 
cînd se 
ordinul 
pentru 
de
El nu s-a supus acestui ordin.

palatul președintelui Duva-

în urma bombardamentului ae- 
dar președintele a scăpat cu 

In cursul acestui bombarda- 
mai multe persoane au fost 
și altele, tn rîndurile cărora

că 
în
de-

A

întrunirea
Consiliului
de Securitate

NEW 
curitate 
scurtă ședință prezentării de către 
Aglia Shahi, reprezentantul Pakista
nului, a proiectului de rezoluție pa- 
klstano-senegalez în problema Ieru
salimului. Autorii proiectului reco
mandă ca Israelul să 
renunțe la planurile 
sectorului iordanian 
Iui, ocupat în timpul
rabo-israelian din iunie anul trecut.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Iakov Malik, a sprijinit proiectul 
pakistan o-senegalez.

YORK. — Consiliul de Se- 
s consacrat luni noaptea o

chemat să 
anexare a 
Ierusalimu-

fie
de 
al
conflictului a-

Un nou 
cutremur 
în Japonia

înregistrat marți 
regiunea de nord 
Epicentrul său a 
in Marea Ohotsk,

TOKIO — Un nou cutremur 
de pămint, de intensitate me
die, a fost 
dimineața in 
a Japoniei, 
lost localizat
la aproximativ 400 km nord 
de Insula Hokkaido. Cutremu
rul a tost resimțit în orașele 
Sapporo și Aomori, iără să fie 
înregistrate pagube.

ambasadorului Jarring poa- 
să-și atingă
Burghiba a 

soluționare a
Apropiat.

scopul". Pre- 
formulat un 
problemei O-

ARESTĂRI

Burghiba. Ele sînt sortite 
dar este evident că popoarelor sub
jugate le revine un rol determinant 
în propria lor eliberare, care nu 
poate veni nici din partea țărilor 
frățești și prietene, nici, din partea 
O.N.U. și nici chiar din partea Or
ganizației Unității Africane, ale că
ror eforturi conjugate pot totuși con
stitui un sprijin prețios în domeniile 
politic, diplomatic și material, spri
jin care le-a lipsit celor care în de
ceniul al șaselea le-au precedat pe. 
drumul luptei de eliberare".

Președintele Tunisiei a apreciat 
că proiectul Tratatului de neproli- 
ferare a armelor nucleare consti
tuie
mul care 
Referindu-se în continuare la pro
blema Orientului Apropiat, Habib 
Burghiba a subliniat că, în ceea ce 
îl privește, „continuă să creadă că 
actuala criză poate fi depășită, că o 
cale pașnică poate fi deschisă și că 
misiunea 
te încă 
ședințele 
plan de 
rientului

In încheierea cuvîntării sale, pre 
ședințele Tunisiei, Habib Burghiba. 
a exprimat „profunda satisfacție" a 
tării sale In legătură cu alegerea mi
nistrului de externe al României în 
funcția de președinte al Adunării 
Generale a O.N.U. El a subliniat că 
acest sentiment de satisfacție „este 
determinat atît de prietenia care 
leagă cele două țări, cît și de pro
funda semnificație pe care o are a- 
legerea unui eminent om de stat al 
României socialiste ca primul repre
zentant al Europei răsăritene în a- 
ceastă înaltă funcție",

Participantii la lucrările ședinței 
plenare a Adunării Generale au 
continuat apoi dezbaterile în legă
tură cu problema Africii de sud-vest. 
Au luat cuvîntul reprezentanții Un
gariei și S.U.A.-

LA NEW YORK

anul trecut, 
afla 
să

a fl
„trădare,

în momentul 
la Geneva și a primit 

se înapoieze în Haiti 
judecat sub acuzațiile 

răzvrătire și dezertare".

Adunarea mondială
a sănătăți a adoptat
un
de
de

YORK. - Politia din New 
pătruns marți în incinta U-

NEW 
York a 
ni verși tă ții Brooklyn, arestînd 40 de 
studenți baricadați de luni diminea
ța în semn de protest împotriva dis
criminărilor rasiale. Cei arestați, în 
majoritate negri, cer autorităților să 
înlesnească frecventarea cursurilor 
acestei universități de cătie un nu
măr mai mare de tineri de culoare 
și accesul la catedre al unor pro
fesori negri. Conducerea universită
ții a procedat apoi la exmatricula
rea altor sludenti care au sprijinit 
grupul celor baricadați în universi
tate. Potrivit agenției U.P.I., la uni
versitatea Brooklyn, din peste 20 000 
de strident! numai 100 sînt negri.

Franfa

Circa 8 milioane de oameni ai muncii 
se află în grevă

PARIS. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite: Nu
mărul oamenilor muncii din Franța 
aflați luni în grevă se ridica la circa 
8 milioane, după dale furnizate de 
sindicate. Din aceleași surse se a- 
nuntă că greva va dura cel puțin 8 
zile. Aproape 250 de mari uzine șl 
întreprinderi sînt deja ocupate de 
greviști. Cu toată amploarea greve-

mijloacelor de 
și tehnicienii

U.R.S.S.: Uzina constructoa
re de mașini din Kopeisk ex
portă producția sa — mașini 
miniere — in numeroase țări 
ale lumii.

IN CLIȘEU: Asamblarea u- 
nei combine miniere „PK-7,M“ 
la Uzina constructoare de ma
șini din Kopeisk, regiunea Ce- 
leablnsk, destinată exportului.

proiect
rezoluție inițiat
România

— Corespondentul Ager- 
Liman, transmite: Părti

cea de a 21-a Adunare 
sănătății au adoptat un 

rezoluție cu privire la

în curs de dez- 
accelerării dez-

GENEVA, 
preș, Horia 
cipanții la 
mondială a 
proiect de
formarea de cadre naționale în do
meniul sănătății, inițiat de România 
și avînd drept coautori un număr 
de zece țări. Rezoluția apreciază e- 
forturile depuse de toate țările șt, 
îndeosebi, de țările 
voltare în vederea
voltării economice și sociale, inclu
siv îmbunătățirea situației lor sani
tare. In document se exprimă con
vingerea că, pentru ameliorarea si
tuației sanitare în toate țările, este 
necesar să se găsească toate moda
litățile de punere în valoare, de u- 
tilizare 
ales de 
tionale, 
rile de
do necesitățile lor prezente și viitoa
re de personal 
sănătății.

Adresîndu-se 
torului general 
mentul arată
statelor membre în vederea formă
rii personalului profesional și auxi
liar în toate ramurile Interesînd să
nătatea publică, a colaborării, în 
continuare, cu O.N.U. șl cu institu
țiile specializate pentru calificarea 
și folosirea specialiștilor.

a resurselor umane și, mai 
formare a unor cadre na- 

tinîndu-se seama de planu- 
dezvoltare ale fiecărei țări,

calificat în domeniul

în continuare direc- 
al organizației, docu- 
necesitatea ajutorării

lor, ocuparea uzinelor se desfășoară 
calm, fără incidente, în mod organi
zat, cu protejarea 
producție. Inginerii
participă în număr mare la acțiu
nile muncitorilor. Cooperarea dintre 
muncitori și studenti este apreciată 
a fl elementul cel mai nou și mal 
important al evenimentelor actuale 
din Franța.

Centralele sindicale sînt de acord 
cu privire la o serie de revendicări 
Imediate: sporirea salariilor, aboli
rea actualului sistem al asigurări
lor sociale, o politică activă de fo
losire a brațelor de muncă, reduce
rea săptămînii de lucru fără scăde
rea salariilor și deplina libertate 
sindicală în întreprinderi.

de protestDemonstrații 
la Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE - Poliția 
a folosit gaze lacrimogene și jeturi 
de apă pentru a împrăștia o de
monstrație a 
denților care 
Santiago de 
demonstrației 
peste 20 de arestări.

acestora aflîndu-se și un membru 
al Camerei Deputaților.

Demonstrația, una din cele mai 
mari care au avut loc în ultimele 
10 zile, a fost organizată în semn 
de protest față de refuzul 
nului de a majora salariile corpului 
profesoral luînd ca bază i 
de creștere a costului vieți

ndicele

loc luni Iu
In cursul 

a efectuat 
în rîndurile

profesorilor și stu- 
a avut

Chile.
poliția

guver-

Convorbiri între nave Navă norvegiană mistuită de incendiu
și avioane prin sateliți

kilogra-
Cocoa 

demon- 
în fonie

drepta spre Norvegia. Cele 165 
persoane aflate la bord au fost 
vacuate pe navele care naviqau 
apropierea vasului norvegian.

de
e-
în

IN CLIȘEU: As
pect de la o ma
nifestație, care s-a 
desfășurat la Bru
xelles sub sem
nul revendicărilor 
muncitorilor din 
sectorul construc
ții- •

NEW YORK. — Pentru pritna da
tă au avut loc convorbiți între nave 
și avioane prin intermediul sateli
ților de comunicații. Totodată, s-au 
efectuat legături radio cu o static 
terestră de amatori, al cărei preț nu 
trece de 50 de dolari.

In felul acesta, folosind o static 
portabilă în greutate de 34 
me, instalată în localitatea 
Beach (Florida), N.A.S.A. a 
strat că pentru comunicarea
cu avioane și natfe din orice punct 
al qlobultii se pot folosi cu succes 
stații de radio mici și puțin costisi
toare

COPENHAGA. — Nava de trans
port norvegiană „Blenhaim" cu de
plasament de 4 766 tone a fost cu
prinsă marți dimineața de flăcări în 
Marea Nordului, In momentul izbuc
nirii incendiului, ea venea din por
tul britanic New Castle și se în-

Declarațiile purtătorului de cuvînt

al delegației R. D Vietnam

întrevederi înfre președintele Franfei

la convorbirile de la Paris

și reprezentanții guvernelor 
R. D. Vietnam și

@ PARIS. — Potrivit unui bule
tin medical publicat la spitalul 
Broussais, starea sănătății Iui Da
mien Boulogne, căruia i-a fost efec
tuată la 12 mai o grefă de inimă, 
evoluează în mod satisfăcător, 
cursul zilei de luni, pacientul 
ridicat pentru prima dată 
a făcut cîteva exerciții 
gimnastică,

Ravagiile 
ciclonului 
din Birmania

S. U. A Rachetă spațială suedeză

In 
s-a 

din pat și 
ușoare de

PARIS. — Trimisul special 
pres, I. Ionescu, transmite: 
în cadrul unei conferințe de 
Nquyen Thanh Le, purtătorul 
cuvînt al delegației R.D. 
Ia convorbirile oficiale cu delegația 
S.U.A. la Paris, a declarat că, „de
oarece în cursul celor trei ședințe 
ale convorbirilor oficiale care au 
avut ioc pînă acum, reprezentantul 
american, Averell Harriman, 
tal în 
despre 
nam", 
sideră
tele principale ale acestei 
cuprinse în Cartea albă 
biicității în 1965. El a prezentat, de 
asemenea, o listă cronologică de 
fapte privind agresiunea americană 
în Vietnam, elaborată de Comisia 
R.D. Vietnam pentru anchetarea 
crimelor de război ale S.U.A. în Vi
etnam.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor dacă piloții americani făcuti pri
zonieri în R.D. Vietnam vor fi eli
berați în oaz că se va ajunge la o 
înțelegere privind încetarea horo

Ager- 
MartL 
presă, 

de 
Vietnam

a evi- 
mod special să vorbească 
istoria conflictului din Viet- 
delegatia R.D. Vietnam con- 
necesar să amintească punc- 

istorii, 
dată pu-

bardamentelor asupra R.D. Vietnam, 
Nguyen Thanh Le a spus: „Guver
nul R.D. Vietnam, ca șl delegația 
sa la convorbirile oficiale de la Pa
ris, au declarat în repetate rîndurl 
că Statele Unite trebuie să pună 
capăt bombardamentelor și oricărui 
alt act de război împotriva R.D. Vi
etnam, după care în convorbirile 
oficiale vor putea fl abordate cele
lalte probleme interesînd cele două 
părți". De altfel, a adăugat el, o 
parte din aviatorii americani au 
fost puși în libertate și s-au întors 
la căminele lor. La întrebarea dacă 
R.D. Vietnam ar considera accepta
bilă restabilirea zonei demilitarizate 
sub controlul Comisiei internaționale 
de supraveghere și control, 
răspuns: „Statele Unite au 
de mult timp statutul zonei 
tarizate, așa cum au violat
blul acordurilor de la Geneva 
1954 cu privire la Vietnam. In 
secintă, Statele Unite sînt cele 
trebuie să respecte cu strictele 
tutui zonei demilitarizate, așa
au violat ansamblul acordurilor de 
la- Geneva din 1954 cu privire Ia 
Vietnam.

PARIS. — Președintele Franței, ge
neralul de Gaulle, a avut marii o 
întrevedere cu reprezentantul guver
nului Republicii Democrate Vietnam, 
ministrul Xuan Thuy. La ieșirea din 
Palatul Elysee, conducătorul delega
ției nord-vietnameze a declarat zia
riștilor că președintele Republicii 
Franceze și-a exprimat dorința ca 
tratativele oficiale dintre reprezen
tanții Republicii Democrate Vietnam

și Statelor Unite să ducă la realiza
rea obiectivelor urmărite. In înche
iere, Xuau Thuy a spus: „Sîntem 
bucuroși că în relațiile dintre Fran
ța și R. D* Vietnam s-a constatat 
în ultimul t>h»p o netă îmbunătă
țire".

in aceeași zi, președintele de 
Gaulle a avut o întrevedere și cu 
reprezentantul guvernului Statelor 
Unite, ambasadorul pentru probleme 
speciale, Averell Harriman,

STOCKHOLM. - La centrul spa
tial de la Kiruna, aflat în nordul 
Suediei, a fost lansată luni cu suc-

• WASHINGTON. — Aparatele 
centrului seismologie din Rockville,* 
statul american Maryland, au înre
gistrat un puternic cutremur de pă- 
mînt ce s-a produs în zona Insule
lor Kermadec, situate la 643 km 
nord-est de Noua Zeelandă. Specia
liștii declară că la epicentru mișca
rea seismică a fost de gradul 6—7 
pe scara Richter.

ces o rachetă spațială.
aflat la bordul rachetei urmează să 
înregistreze și să transmită pe pă- 
mînt o serie de date privind frec
venta micro-meteoritilor aflați în 
spațiul extraatmosferic. Cercetările 
sînt efectuate de Universitatea sue
deză din Lund.

Aparat a j ul

RANGOON. — Peste 2 000 
de persoane au fost declarate 
dispărute în urma puternicu
lui ciclon care a bîntuit re
giunea de coastă a Golfului 
Beugal — au anunțat oficiali
tățile birmaneze. Pagubele pro
vocate de ciclon sînt deosebit 
de ruari în special în regie 
nea Akavab, unde au murit 
peste 1 000 de persoane. 
469 000 de acri de pămint au 
fost inundați, 6 000 de vite au 
pierit, iar 16 diguri au fost 
distruse. In ajutorul sinistra- 
țllor au fost trimise numeroa 
se echipe de ajutor.

NIGERIA

el a 
violat 

demili- 
ansam- 

din 
con- 
care 
sta- 
cum

Trupele guvernului federal 
întreprind acțiuni de Urmărire 
a trupelor biafreze

Grefe de 
reușite

LAGOS. 
federale, 
transmite 
la Lagos 
mărire a

— Citind surse militare 
agenția France Presse 

că trupele guvernului de 
întreprind acțiuni de ur- 
trupelor biafreze într-o

regiune situată al nord-estul ora
șului Port Harcourt, pe care l-a» 
cucerit pînă la coasta Imo, precum 
și de-a lungul șoselei spre centrul 
administrativ Aba. Trupele federale

controlează, de asemenea, și partea 
unde se găsesc numeroase instalații 
petroliere. La Lagos se consideră că 
trupele federale ar putea să se în
drepte acum spre orașul Aba, la 60 
kilometri de Port Harcourt Aba este 
un important centru industrial și 
nod rutier, unde se găsește, de alt
fel și emițătorul postului de radio 
„Vocea Bialrei".
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ANGLIA: Vedere exterioară a centralei atomice de la Sizewell, 
așezata pe malul mării, în apropiere de Suffolk.
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ficat

— Copilul 
Bennett, 
căruia la 
efectuată

WASHINGTON. 
Randell Wayne 
virslă de 2 ani, 
februarie i-a fost
grefă de ficat, a părăsit Io 
moi spitalul Universității 
Denver (Colorado).

După cum se știe, 
tru persoane care au 
puse unei astfel de 
Ia același spital, sini c 
afara oricărui pericol, 
acestea se află Iulie 
guez, în virslă de 2 
Terry Jean Kent de 16

operații 
astăzi in 

Printre 
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