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Constituirea comitetelor de direcfie în
întreprinderi și organizații economice

Răspunderi sporite, inițiative 
creatoare în rezolvarea
problemelor producției de cărbune

Ieri după-amiază, în saLa mare a 
Casei de cultură din Petroșani a 
avut loc adunarea delegaților sala- 
riaților din exploatările miniere șl 
din celel-alte unități ale Combinatu
lui carbonifer Valea Jiului pentru 
constituirea comitetului de direcție. 
La această adunare, expresie a apli
cării consecvente a masurilor elabo
rate de Conferința Națională a parti
dului pentru perfecționarea planifi
cării și conducerii naționale, a 
girii democratismului socialist în 
treaga activitate economică și 
cială, au luat parte numeroși
neri de la toate exploatările carbo
nifere ale Văii Jiului, muncitori din 
cadrul preparațiilor, atelierelor, de 
la U.R.U.M.P., ingineri și tehnicieni, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid, ai sindicatelor, organizațiilor 
U.T.C.

Au fost prezenți 
loan, 
cretar
U.G.S.R., Lungu Ioan, 
Comitetului județean Hunedoara

ductiei și a muncii, aprovizionarea 
corespunzătoare a exploatărilor mi
niere, utilizarea din plin a timpului 
de lucru constituie sarcini de mare’ 
actualitate pentru a căror rezolvare 
trebuie depusă o activitate susținută.

In cadrul adunării au luat cuvîn- 
tul tovarășii Cotot loan, membru al 
C.C. ai P.C.R.j secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. și Lungii 
loan, secretar al Comitetului jude
țean de partid care au dat indicații 
prețioase pentru activitatea de vi
itor a comitetului de direcție al 
C.C.V.J.

— Pagini din istoria 
mineritului în Valea 
Jiului

— Trasee turistice: La
cul și cabana Șuri- 
anul

• Itacâ toate 
torțele...

• Scrisori de la 
cititori

Primirea de
tovarășul Nicolaew

către
Ceausescu

a delegației Partidului Laburist
din Marea Britanie

primit delegația 
din Marea Bri- 

Jennie Lee, pre- 
ministru de stat

asemenea, prezent Siv 
Chadwick, ambasador 
și plenipotențiar ai 
la București.

membră în Parlament, care 
vizită în tara noastră, la In- 
Institutuluâ Român pentru 
Culturale cu Străinătatea.

Vineri . Ia amiază tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, a 
Partidului Laburist 
tanie, condusă de 
ședința partidului,
la Departamentul pentru Educație și 
Știință, 
face o 
vitația 
Relații
Din deleqație mai fac parte : Mar
garet Herbison,. membră a Comite
tului Executiv Național (C.E.N.) al 
Partidului și membră în Parlament, 
Frank Lane, membru al C.E.N. si 
președinte al Uniunii naționale a 
muncitorilor de la căile ferate, Jo
seph Gormley, membru al C.E.N. și 
al Comitetului Executiv al Uniunii 
naționale a minerilor, și Gwyn Mor
gan, șeful Departamentului interna
tional al Partidului laburist.

La întilnire au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialisto România, Mihai 
Daloa, secretar al C.C. 
Gliizela Vass, membru 
P.C.R., șef de secție 
P.C.R., Ion Pas, membru 
P.C.R., președintele I.R.R.CS.,

al P.C.R.,

♦
de tineri din municipiul 
troșani vor pleca într-o 
cursie, cu autobuzele, Ia
biu. Excursia este organizată 
de Comitetul municipal al 
U.T.C. Petroșani. Vor fi vizi
tate clădiri istorice, monumen
te ale orașului, Muzeul Bru- 
kenthal, locurile de agrement 
și grădina zoologică din mi
nunata Dumbravă a Sibiului.

+ Tot raiine, ne informea
ză corespondentul nostru Nicu 
Sbuchea, Comitetul orășenesc 
Hațeg al U.T.C. organizează o 
excursie, tot Ia Sibiu, la care 
vor participa 40 de tineri.

„Cinefilul™
Vizionam iilmul „El Greco". 

Lingă mine, un spectator dă
dea vădite semne de nervozi
tate. Se foia în scaun, Iși fre
ca nervos miinile, se freca la 
lîmple și, din cînd în cînd, 
șușotea cu vecina.

Mă străduiam 
neastimpărul, 
nervozitatea. în
cet, încet am 
înlăturat toate 
presupusele ca
uze din afară și 

mi-am 
mul e

Oare
Să

ratat

satis-
crea-

să-l înțeleg

citadin
că doar Ui

incereînd să dezleg șarada es
tetică a vecinului, am 
vizionarea I

Cel pufin să fi avut 
tacția dezlegării enigmei
tă de vecinul meu! Dar nici 
această satisfacție n-am pu
tut-o avea. Pluteam în regrete... 

lată, însă, că 
dezlegarea a a- 
părul, asemenea 
deznodăminlu- 
lui dintr-un ro* 

polifist, 
mai dezo-

ce ?
descoperit vecinul 
inadvertență de or- 
sau estetic la acest

man 
eram

ți mp ce iși aju-

dat seama
motivul enervării sale, 
de 

fi
meu vreo 
din istoric 
film ? încercam s-o descopăr 
și eu, dar zadarnic. Nu reu* 
seam. De bună seamă — mă 
gindeam — vecinul e un marc 
estet, cu profunde cunoștințe 
cinefile, cu-n temeinic bagaj 
de dale și informații istorice.

Proiectarea filmului s-a ter
minal. Mi-am dat seama că,

tocmai cînd 
rienlat.

Vecinul, în
tă vecina la reperfectarea toa
letei, s-a destăinuit deodată 
cu voce tare, cu o vădită in
tent ie de a fi auzit de către 
cei din jur:

— Ce porcărie, dom'le I Și 
eu care credeam că e vorba 
de seria a doua de la... „Zor- 
ba grecul" I

Cunoștințe temeinice de ci
nefil 11

nea Gheorghiu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-vlcepieședuite 
al I.R.R.C.S.

A fost, de 
John Edward 
extraordinar 
Marii Britanii

In cadrul întrevederii, au fost a- 
bordate probleme actuale a'e situa
ției internaționale, ale 
continuare a relațiilor 
nice, precum și alte 
interes comun între 
partide.

Cu acesț prilej s-a 
cesitatea canalizării eforturilor tutu
ror forțelor muncitorești, democra
tice și progresiste din lume, pentru 
statornicirea unui climat de pace, 
înțelegere și securitate internațională.

Relevîndu-se importanța dezvoltă
rii relațiilor dintre state cu sisteme 
sociale diferite, cele două părți s-au 
pronunțat pentru lărgirea și întă
rirea colaborării economice, tehnico- 
științiMce și culturale dintre Româ
nia și Marea Britanie, ceea ce co
respunde intereselor celor două po
poare, cauzei 
lume.

Intilnirea și 
fășurat într-o 
late și cordialitate.

dezvoltării în 
româno-brita- 
probleme de 

cele două

păcii și cooperării în

minaValea Jiului

de

Conferință
a 60

dia filme.

I

îmbrăcate 
înflorată.

cadrele tehnico-econo- 
prin ordin ministerial, 
de direcție au fost a-

ren de lotbal gazonal. un teren 
de handbal, o groapă de să
rituri și o pistă de atletism.

Avînd în vedere că Grupul 
școlar minier din Lupeni a fost

menționat că de la ince- 
lunii viitoare, unitatea 

condusă pe bază de man-

sindicalelor din

plină de

DIN PRESA STRĂINĂ

DIFICULTATE

a arătat 
a 

Franța

le-au 
învăța 
jiene. 

lost o

scan- 
pentru 

în

AELS ÎN

P.C.R., ing. Bîrsan Traian, adjunct 
al ministrului minelor, Pîinișoară 
Titus, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, Pogea 
Brîncoveanu, președintele Consiliu
lui județean Hunedoara al U.G.S.R. 
și alți tovarăși.

Participanților la adunare le-au 
fost aduse la cunoștință — în con
formitate cu Hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri, cu privire la 
constituirea comitetelor de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor 
economice de stat — numele celor 
15 membri ai comitetului de direc
ție numiți prin ordinul ministrului 
minelor. Dtn noul organ de condu
cere colectivă al Combinatului car
bonifer fac parte — alături de ca
drele de conducere de pînă acum 
— șefi ai exploatărilor miniere și 
ai altor unități aparținătoare, spe
cialiști cu pregătire multilaterală, 
cadre tehnice și economice capa
bile să aducă un aport important 
la rezolvarea problemelor complexe 
pe care le ridică realizarea exem
plară a prevederilor planului.

Din comitetul de direcție face par
te tovarășul Năstase Constantin, în 
calitate de președinte al sindicatu
lui celei 
bon if ere 
Lupeni.

Alături
mice numite 
tn comitetul 
Ieși, priin vot deschis drept repre
zentanți ai salariaților un număr de 
5 muncitori: Baciu Ion, miner șef 
de brigadă la mina Lonea, David 
Ioan, miner șef de brigadă la mina 
Aninoasa, Costache Gheorghe, mi
ner șef de brigadă la mina Vulcan, 
Cureteanu Romeo, spălător la pre- 
paratia Petrila, Bota Rusalim. lăcă
tuș la U.R.U.M.P. Toți acești tova
răși au o vechime în producție în
tre 11—32 ani, o activitate îndelun
gată în aceeași unitate, fruntași în 
întrecerea socialistă, care au dove
dit o înaltă răspundere față de mun
că, multă experiență, inițiativă șl 
se bucură de autoritate din partea 
colectivelor în mijlocul cărora lu
crează.

Informarea prezentată de către to
varășul dr. Ing. Roman Petru, direc
torul general al C.C.V.J., asupra 
realizării planului de producție pe 
primele 4 luni din acest an, discu
țiile purtate de numeroși participant! 
au imprimat adunării un pronunțat 
caracter de lucru, orientînd activi
tatea comitetului de direcție spre 
problemele majore oare confruntă 
exploatările miniere și combinatul 
carbonifer în ansamblu în efortul 
depus pentru îndeplinirea prevede
rilor planului de stat.

In cuvîntul lor tovarășii Ardeleana 
Victor, șeful preparațiel Lupeni, Ga- 
vrilescu Gheorghe, președintele sin
dicatului minei Lonea, Rășdtaru Va- 
sile, brigadier la mina Lupeni, Deak 
George, șef de brigadă la mina Vul
can, Herr Dumitru, secretar al co
mitetului de partid de la mina Ani
noasa, ing. Brînduș Aurel, șeful 
E. M. Lonea și alți vorbitori s-au 
ocupat pe larg de problemele a că
ror rezolvare impun o activitate sus
ținută din partea comitetului de di
recție al C.C.V.J. și a conducerilor 
unităților miniere. Ridicarea la plan 
a brigăzilor și sectoarelor rămase în 
urmă, luarea de măsuri cuprinzătoa
re pentru stabilizarea cadrelor, pen
tru sprijinirea noilor angajați, folo
sirea cu eficiență sporită a utilaje
lor miniere, introducerea largă a 
tehnicii noi, aplicarea operativă a 
concluziilor desprinse din studiile 
privind organizarea științifică a pro-

Horia NELEGA

Elemente de atracție și desfătare în decorul punctului turistic — 
PEȘTERA BOLII. I

Conferința ministerială a 
țărilor Asociației europene a 
liberului schimb (AELS), care 
a avut loc la Londra, nu s-a 
desfășurat sub auspicii bune.

In cursul dezbaterilor a re
ieșit că între membrii AELS 
există considerabile divergen
țe de păreri cu privire la vi
itorul acestei comunități, care 
literalmente „nu mai vede o 
cale de ieșire". Marea Brila- 
nie a depus toate eforturile 
pentru a frîna străduințele ce
lorlalți membri ai AELS de a 
consolida această asociație. 
S-ar impune deci o „revizuire 
generală" a regulamentului 
AELS stabilit la Stockholm, 
ceea ce însă nu va fi un lu
cru ușor, dat fiind interesele 
eterogene șl contradictorii.

Ministrul britanic al aface-

convorbirile s-au des- 
alraosteră de sinceri-

„Autoservirea" 
s-a redeschis

Azi dimineajă, s-a redeschis 
magazinul cu autoservire din 
centrul orașului Petroșani, îm
preună cu unitatea de „Cafea- 
Dulciuri". In urma lucrărilor 
de reparații care, gratie... lu
crătorilor sectorului 
durat aproape 3 
magazinul întimpină 
cumpărător curat, 
și reamenajat, chiar
zaicul reparat, oferind 
fii mai prielnice pentru 
virea cetățenilor.

declarat bgză turistică pentru 
elevi și studenti — în perioa
da vacantei — elevii celor trei 
școli — profesională, tehnică 
și de maiștri, au amenajat, 
prin muncă patriotică, o fru
moasă bază sportivă, ampla
sată în incinta grupului școlar.

După două luni de muncă a- 
vîntată, tinerii au materiali
zat strădania lor

I.L.L. au 
săptărpinl, 

publicul 
rezugrăvit 
și cu mo* 

condi- 
deser-

Cu prilejul împlinirii 
de ani de la înființarea Mu
zeului de istorie naturală „Gri- 
gore Antipa" din București, 
prof. Krauss Septimia, a ținut 
joi după-amiază o expunere 
pe această temă la căminul 
cultural din Ctmpa.

Expunerea a fost urmată de 
proiecții de

Complex sportiv 
școlar
V

rilor externe, Stewart, a res
pins propunerile elvețiene 
privitoare la găsirea unor 
„soluții intermediare", cum 
ar fi crearea unui grup de 
contact între CEE și AELS, 
pentru a se putea ajunge, în 
cele din urmă, la o „punte de 
legătură". Stewart 
că o propunere ! 
mai fost respinsă 
în urmă cu

La rîndul 
dinave s-au 
o lărgire 
cadrul AELS și o extindere a 
activității acesteia și în do
meniul agricol

Impresia generală, creată de 
conferința ministerială, a fost 
că AELS se găsește într-o „e- 
tapă de nedumerire". Ea ar 
dori - să meargă înainte in

similară 
de 

trei ani. 
lor, țările 
pronunțat 

a colaborării

Surprize plăcute 
la „Corso"

La Lupeni in vecinătatea 
poștei orașului, a fost deschi
să cofetăria „Corso", condusă 
de gestionarul Demeter Iosif. 
Consumatorii găsesc aici fn 
permanență cafea filtru și tur
cească, plăcinte cu brinză șl 
carne (calde) un bogat sorti
ment de prăjituri, diferite ră
coritoare. Ospătarele Opriș

direcția integrării vest-euro- 
pene, dar nu găsește o cale. 
Lipsesc, evident. Ideile con
structive. Mai mult încă, la 
conferință s-au manifestat di
vergențe între Marea Britanie 
și Norvegia din cauza indus
triei aluminiului, norvegienii 
bucurîndu-se de sprijinul Su
ediei, Danemarcei și Finlan
dei. Ministrul suedez al co
merțului, Lange, a lăsat chiar 
să se înțeleagă că țările 
scandinave vor forma o uni
une vamală proprie.

AELS a ajuns înlr-un 
diu dificil. I.a vremea ei, ea 
a fost concepută ca o soluție 
extraordinară, dar în prezent 
Anglia este cel mal mare ad
versar al acestei organizații, 
ceea ce înseamnă poate „în
ceputul sfîrșitulai" asociației.

Maria, Hegheduș Rozalia, Ia-' 
noși Elisabeta și Arbore Ana 
asigură o deservire 
solicitudine.

Scaunele tapițate, 
în huse din pînză 
ghlvecele cu flori, plantele de
corative și o colivie cu ca
nari conferă intimitate aces
tui local, foarte căutat de lu- 
peneni și de numeroși vizita
tori ai orașului

De 
putui 
va fi

Locuitorii micii așezări fo
restiere, așezată între Cimpu 
lui Neag șl Uricani — Bllugu 
— vor primi tn mijlocul lor, 
duminică 26 mai, pe membrii 
orchestrei de muzică populară 
a Clubului
Lupeni (dirijor Alexandru La
katos) și pe soliștii vocali ai 
acestei formalii; Moldovan 
facob, Căldărar Maria, Bogdan 
Maria și ceilalți. Artiștii ama
tori lupeneni vor prezenta 
aici un program din cele mai 
îndrăgite melodii populare ar* 
delenești.

secția de pasteurizară a 
brici! de lapte de la Live- 

zeni se recepționează zilnic 
peste 20 000 litri lapte.

ITINERAR

Cultural
FESTIVALUL TINERETULUI 

HUNEDOREAN

Duminică dimineața, la Vul
can și I.onea, vor avea loc în
trecerile cultural-sportive din 
cadrul fazei orășenești a Fes
tivalului tineretului hunedo- 
rean Se vor „alinia la start" 
formații artistice de amatori 
din Vulcan și Aninoasa fl<t 
Vulcan) și Petrila, Lonea, Cfm- 
pa (la Lonea) și echipe spor
tive din toate aceste localități.

LA CĂMINUL CULTURAL 
DIN CIMPA

16, H 
Cimpa, 
acestui

Duminică, de la ora 
Căminul cultural din 
formația dramatică a 
lăcaș de cultură cu bună tra
diție și valoroase rezultate n 
trecut, va prezenta piesa ,<>- 
chiul babei" de Gh. Vasilescti 
în cadrul fazei orășenești a 
celui de-al IV-lea Festival bie
nal de teatru de amatori „l L. 
Caraglale".

MUZEUL MINERITULUI 
DIN PETROȘANI

Este deschis zilnic (excep- 
lînd lunea) între orele 10 și 
20.

Sportiv
FOTBAL

Stadionul Jiul, ora 17,45, în 
cadrul campionatului divizio
nar A: Jiul Petroșani — Di
namo Bacău. In deschidere, 
de la ora 16, meciul echipelor 
de tineret-rezerve.

— In campionatul intjerjude- 
țean sînt programate duminica 
meciurile: Minerul Vulcan — 
Minerul Teliuc; Știința Petro
șani — Abatorul Hațeg; Pa- 
rîngul Lonea — Preparatorul 
Petrila și Minerul Aninoasa — 
Constructorul Lupeni.

— Simbătă, la Lupeni și Pe
troșani, se dispută două me
ciuri din campionatul muni
cipal : Preparatorul Lupeni — 
Utilajul 
și C.r.R. 
Paroșeni

— Pe
Știința II Petroșani 
simbătă, ora 17, în compania 
Constructorului minier Petro
șani, în cadrul „Cupei Romi' 
niel" (ediția 1968—1969).

Petroșani (ora 16,30) 
Petroșani — Energia 
(ora 17).
terenul din Pelrila, 

va juca

In divizia B, pe 
Știința Petroșani 
duminică, ora 11, 
acasă in actualul

HANDBAL
terenul Jiul, 
va susține, 
ultimul joa 
campionat,

(Continuare în pag. a 3-aț

O emoționantă 
întilnire

După orele de curs, joi 23 mal, elevii claselor a Ilf-a A, B 
C de la Liceul Uricani au avut o emoționantă întilnire cu autorul manua* 
lului de geografie după care învață, prof. Vulcu Bujor.

După ce oaspetele le-a vorbit elevilor despre însemnătatea stu* 
dierii și cunoașterii locurilor natale, a județului și a frumoasei noastre 
patrii, elevii au povestit profesorului Vulcu Bujor despre excursiile 
pe care 
itor vor 
ieagurile

A
curînd.

făcut, despre munca lor în școală, 
mai bine și vor căuta să cunoască

întilnire pe care elevii claselor a

au promis că în vi* 
mai amănunții me*

tl(-a n-o vor uita
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0

mai ales 
în zilele

Importanta 
descoperire 
arheologică

piețe de desfacere, 
de noi resurse de 

a dus la ascuțirea 
dintre țările caplta-

a dat naștere Ia o a- 
diplomatică și a pre- 

pentru înarmare și a

prinderilor metalurgice care lucrau 
pentru producția de război, 
așa se explică interesul 
pentru creșterea în ritm 
producției de cărbuni în 
rioadă. Ca urmare, prin 
irațională care s-a făcut 
tensiflcarea muncii în 
s-au extras 2 229 255
bune, cu un număr de 13 860 mun
citori. In 
scade ca urmare a exploatării hră
părețe 
lorilor, 
trimiși 
acțiuni
muncitorilor care mai lucrau.

Nivelul tehnic a minelor în 
ceasta perioadă se menține scăzut, 
datorită goanei după profituri cît 

a conducerilor societății 
Acest lucru 
documentele 
in anul 1912 

existau

Numai 
deosebit 

susținut a 
această pe- 
exploalarea 
și prin in- 

anul 1913 
tone de căr-

atragerea în sfera de in- 
tot mal multe state care 
stabiliseră in mod public

anii următori producția

și scăderii numărului munci- 
datorită celor care au fost 
pe front, ca și puternicelor 
greviste și antirăzboinice ale

istorice deosebite, era 
pe drept cuvînt o „în- 
popoarelor". Ea s-a pu- 
numai prin măsurile re

luate 
de elt-

a-

este reliefat 
vremii, care 
în întreaga 

numai 230

mai mari 
miniere.
de către
atestă că
Vale a Jiului
ciocane de abataj și 29 de haveze, 
în timp ce transportul subteran se 

prin
iăcean

I upta pentru 
pentru găsirea 
materii prime, 
contradicțiilor 
liste. Aceasta 
priga dispută 
gătit terenul
conflictului care va duce la izbuc
nirea primului război mondial.

Lumea capitalistă s-a împărțit în 
două tabere, fiecare urmărind reali
zarea politicii sale în detrimentul 
celeilalte, în care scop flecare își 
întărea potențialul economic și mi
litar prin 
fluență a 
încă nii-și 
poziția.

Monarhia austro-ungară, care reu
nea în același conglomerat statal 
țări și provincii diferite, cu origini 
și tradiții 
considerată 
chisoare a 
tut menține
presive deosebit de brutale 
împotriva oricăror încercări 
berare socială și națională.

Pregătirile febrile ce se
pentru declanșarea măcelului mon
dial au cuprins încă de Ia început 
și imperiul austro-ungar. In acest 
scop Transilvania a fost aservită 
politic și economic imperiului habs- 
burgic care căuta să exploateze la 
maximum loate bogățiile, în scopul 
măririi potențialului economic 
militar.

Minele de cărbuni din 
lui alimentau 
transporturile 
apă, precum

o bună 
pe căile

Și

Valea 
parte 
ferate

și

Jiu- 
din 

și
majoritatea între-

ȘTIAU CA...
mai 

documentară 
desen, consa- 

25-a aniver- 
asupra fas- 

va fi

ș!

pe

vor
cu

re-

© La Moscova s-a deschis 
im concurs pentru cea 
bună fotografie 
și cei mai bun 
crat celei de-a 
sări a victoriei
cismului hitlerist, care 
sărbătorită în anul 1970.

Primele lucrări au și fost 
trimise juriului. Printre autorii 
loi se numără veterani din 
cel de-al doilea război mon
dial, ole răror fotografii 
schite au fost executate 
cîmpul de luptă.

Cele mai bune lucrări 
fi editate într-un album 
texte în diferite limbi.

© Belgia posedă două
actoare atomice cil o putere 
de 134 MWe și urmează să 
tic construite alte două cu o 
piliere de 1200 MWe.

© Termenul de „geografie" 
a fost introdus de Eratesfen, 
geograf, astronom și filozof 
grec din antichitate (276—194 
î.e.n.). Așa a denumit el o lu
crare de-a sa în 
uscatul cunoscut 
aceea.

© Sahara s-a 
Intr-un adevărat 
cu aproximativ 
în urmă.

D Energia potențială a flu- 
marin este de 1 miliard

care descria 
pe vremea

transformat 
deșert abia 

6 000 de ani

Prima cale ferată cu mo-

%i ilni
KW.

9>
noșină din Uniunea Sovietică
va fi construită la Kiev, pe 
malul Mîng al Niprului.

D Hidrogenul este cel mai 
răspîndit clement din natură. 
Cu toate acestea, în compo
nența scoarței pământului el 
nu ocupă decit locul 8—9.

D Pe planeta noastră sînt 
cunoscut! 522 de vulcani ac
tivi.

:::

:E
K
:::
E

Un antrenor irancez a con
struit un robot care 
tot felul de lovituri, 
boxer s-a bucurat de 
succes — el a parat 
riturile excelentului
val și l-a contraatacat cu abi
litate. Nimeni nu a reușit să 
învingă robotul. Toți cei care 
au încercat 
knok-out.

poate da 
Robolul- 
un mare 
loale io- 

său ri-

au fost tăcuți

★
parizian a con- 

semnali- 
în timp 

de artă.
E

EI

Un pictor 
s tiuit o mașină care 
zează expresia omului 
ce privește o operă
Cînd, de exemplu, cel ce pri
vește tabloul fluieră, pe ecra
nul aparatului apare un punct 
roșu, cînd omul scoate sune-

atici

făcea aproape în întregime 
utilizarea muncii manuale.

In speranța că vor lichida mișca- 
revoluționară a minerilor pen- 
libertate socială și națională și 
necesitatea menținerii produc- 
de război, guvernul austro-un- 
a decretat militarizarea minelor 
Valea Jiului încă din 1914. Ca 

pe lingă vechile conduceri

rea 
tru 
din 
ției 
gar 
din
urmare, 
ale societăților miniere au fost nu
miți comandanți militari. Muncitorii 
mineri au fost nevoiți astfel să îndure 
și regimul militar. Ei au fost înca
drați în batalioanele 42 și 45 și nu 
puteau să părăsească locurile de 
muncă decît cu aprobarea prealabilă 
a autorităților militare. Obligați 
după efectuarea celor 14—16 ore 
muncă în mină să participe șl 
pregătirea militară fapt ce ducea

extenuarea lor totala 
instrucția se făcea și 
sărbători legale.

Conducătorii mișcării revoluționa
re a muncitorilor au fost trimiși pe 
front sau Ia închisori, iar cei rămași 
erau supuși brutalității, pedepselor 
militare de tot felul. Aceeași soartă 
o aveau toți cei care opuneau cea 
mai mică rezistență fapt menționat 
de toate documentele vremii. In a- 
cesle condiții de teroare împotriva 
muncitorilor, conducerile 
lor miniere au decis și alte 
și în special amenzi care 
considerabil cîșiigurile. 
muncitorilor mineri erau și 
tul de mici și nu acopereau 
nlmul necesar pentru existență, fi
ind mult inferioare celor din Unga
ria.

Cu țoale condițiile deosebit de 
grele, în mină — după cum rezultă 
din documente — lucrau în 1914 un 
număr de 215 femei și 400 de copii, 
pentru ca în 1918 să lucreze în mi
nă 694 de femei și 535 de copii, 
pentru salarii cu mult mai mici 
ale restului muncitorilor.

Lipsa produselor alimentare și 
articolelor de îmbrăcăminte ca 
specula care se îăcea cu aceste pro
duse, a dus Ia creșterea prețurilor 
și implicit Ia diminuarea cîștiguri- 
lor.

La toate acestea, 
era interzis prin 
protesteze, avînd 
lea birocratică a 
clamați! care, de 
rămineau fără nici un rezultat, 
împotriva semnatarilor erau 
cele

societăți- 
pedepse 
scădeau 
Salariile 
așa des- 
nici mi

muncitorilor 
legile militare 

deschisă numai 
înaintării de 

cele mai multe

mai drastice măsuri.

ca

a 
și

le 
să 

ca
re- 
ori 
iar 

luate

ca 
de
Ia 
la

de
Prof. P. MUNTEANU 

la arhivele statului Petroșani
Prof. I. POPOROGU 

de la Muzeul mineritului

Cu prilejul lucrărilor pentru con
struirea unei sere, aparțini nd co
operativei agricole de producție din 
Roșiori, județul Bihor, a fost scoasă 
la iveală o 
1300—10Q0 
Așezarea se 
de circa 20 
dintre cele mai mari de acest gen 
descoperite pe teritoriul tării noas
tre. Săpăturile efectuate de către 
specialiști ai Muzeului din Oradea 
atestă că zona a fost locuită timp 
îndelungat. Pe lîngă im material 
ceramic bogat, reprezentat prin 
peste 40 de vase întregi și mii de 
fragmente, aici au fost descoperite 
platforme de foc, cuptoare fixe și 
mobile, unelte din piatră și os, piese 
de cult. Deosebit de interesantă este 
prezența la marginea așezării a 
unei incinte fortificate cu un șanț 
adînc în formă de inel rezervată 
probabil aristocrației tribale, fapt ce 
marchează existența încă din acea 
vreme a unor diferențieri sociale șl 
de clasă. A fost descoperită de a- 
semonoa, o necropolă 
fie în urne, apartlnînd 
celeiași așezări.

așezare datînd din anii 
înaintea erei noastre, 
întinde pe o suprafață 
de hectare, fiind una

de incinera- 
probdbil a-

(Agerpres)

S-a dovedit că produsele canceri
gene sînt cu atît mai abundente cu 
cît temperatura combustiei este mai 
ridicată. Țigara arde la o tempera
tură mai ridicată decît pipa sau ți
gara de foi, coca ce o face mai no
civă. Pe baza acestor constatări, în 
S.U.A. s-a realizat o țigară „aerată" 
prevăzută pe toată lungimea ei cu 
un canal prin care circulă aer. In 
felul acesta arderea este moderată.

Nu s-a putut însă pînă acum a- 
junge la concluzia dacă acel care 
folosesc aces» țigări sînt mal puțin 
expuși Ia canțccr. ?'

mai ușoară decit cea des- 
din punctul denumit Valea 
de unde ajunge calea fe- 
Aușel.

Text și foto
A. DULA

din punct de 
aproape. La 
din Petroșani 

prin Cheile
marcată cu triunghi albastru, 
vinătoare Aușel. In continuare, 
la stîna Aușel, apoi la curma
și, în sfîrșil, la cabană( alt.

pe malul lacului sau chiar o

TRASEE

'M . •

Lacul și cabana
Șurianul

Jn ghidările turistice, Lacul și cabana Șurianul 
sînt Irecuie la munții Sebeșului. Insă pentru tu
riștii din Valea Jiului ele sint mai accesibile 
decit pentru cei din Sebeș și din localitățile în
vecinate pentru simplul motiv că, 
vedere geografic, se găsesc mai 
cabana Șurianul se ajunge luînd 
autobuzul de Lonea, apoi pornind 
Tăii, pe poteca 
pînă la casa de 
poteca conduce 
tura Șurianului 
1734 m).

După o plajă
baie, cabana își așteaptă ospitalieră oaspeții. 
Capacitatea — 53 locuri. Faptul că este dotată 
cu un bufet permanent și cu șopotul izvorului 
de munte chiar în curte poale invita și pe cei 
mai comozi turiști la vizitare. Acestora le facem 
însă și o mică confidentă : la cabana Șurianul este 
nelipsită tradiționala mămăligufă cu brînză I Re
comandăm și varianta de acces la cabană pe Ro
lul Dealului, care este 
crisă, și care pornește 
Popii, adică de acolo 
rată îngustă Lonea —

ANECDOTE CE ESTE DRAGOSTEA ?
*

Ș TIINȚA • TEHNICA.

Ivan Kuzmici urmărește un meci 
hochei la televizor și adoarme.

După cîtva timp, soția îi trezește: 
ț — Hai, scoală, că

Pentru cine ? 
Kuzmici.

★

s-a făcut 12. 
strigă speriat

nervi a soției

V-ați pus vreodată întrebarea „Ce 
este

pus-o, în repetate rinduri. Iată, mal 
dragostea ?" Nu ! Alții și-au jos, cîleva definiții rămase celebrei

# Hun

• -.un

mister" (Platon)

tiran, oare nu cruță pe nimeni" (Corneille)

mare maestru" (Moliăre)

D „dintre pasiuni, cea mai puternică pentru că atacă deoda
tă, capul, inima și corpul" (Voltaire)

Galaxia noastră 
are un satelit

are
Iul

noastră 
de Norii 
pînă acum o 
Omul de ștl-

sarcini de pînă la 10 tone, dirijate 
de un cărucior culisant pe cablurl- 
ghid, sarcinile sînt ridcate de troliu 
ptnă la locul de recepționare, fiind 
deplasate cu o viteză care poate 
tinge 40 km/h.

a-

Medicul: Boala de
’. nu este periculoasă. Ea poate să 

trăiască
Soțul:

așa pînă la 100 de ani.
Dar eu ?

D „un comerț furtunos, care se siîrșeșle întotdeauna prin- 
tr-un faliment" (Chamfort)

emisă de meteoro- 
confirmarea în jur- 
dr. Josef Lobel, îns 

în- 
între

și starea 
se tnrău- 
apar pete

★

D „istoria vieții femeilor și un... episod din acea a bărbați
lor" (Madame de Slarl)

Se pare că galaxia 
un sateUt. Este vorba 
Magellan, considerați 
galaxie independentă,
ință sovietic prof. G. Idlis a efectuat 
calcule care dovedesc clar că Norii 
lui Magellan se rotesc In jurul ga
laxiei noastre și că au făcut cîndva 
parte din ea. Cu aproximativ 4 000 
de ani în urmă, Norii lui Magellan 
au fost smulși din galaxia noastră 
de forța de atracție a u-nei alte ga
laxii care trecea prin apropierea

Macara aeriană 
pentru 
transportarea 
buștenilor

ei.

a asigura transportarea 
doborîți în regiunile ac- 
o firmă americană a in- 
macara... aeriană.
este compusă dintr-un 

un 
pe 
un

Pentru 
buștenilor 
cidentate, 
ventat o

Aceasta
troliu autopropulsat de 750 CP, 
ansamblu de cabluri instalate 
panta care trebuie defrișată 
balon captiv de 5 000 mc.

Balonul, umflat -cu heliu,

și

ridică

Petele solare 
și mortalitatea

datorește activității mai Intense a 
petelor solare.

Această teorie 
togi își găsește 
naiul medical al
oare este consemnat faptul că 
tr-adevăr există o corelație 
activitatea petelor solare 
sănătății bolnavilor, care 
tățește brusc atunci cînd 
solare de un anumit fel.

puntea unui vas i se tele- 
scafandrului care lucrează

4E „poezia simțurilor" (Honor6 de Balzac)

la

1930, același 
cîteva locuri 
lumina elec-

Intr-o zi din vara anului 1929 
poșta din Nisa s-au întrerupt toate 
legăturile telefonice. Eforturile me
canicilor de a găsi defecțiunea au 
fost zadarnice. Această situație a 
continuat cîteva ore. In același 
timp, în spitalul din Nisa au dece
dat mulțl bolnavi, moartea lor rămî- 
nînd la fel de enigmatică ca șl de
fectarea telefoanelor.

La începutul anului 
fenomen s-a repetat în 
pe litoralul Liguriei:
trică s-a stins brusc și nu a putut 
fi reparată timp de cîteva ore, fără 
să se afle cauza. Defectarea miste
rioasă a instalației electrice, a fost 
însoțită de o creștere considerabilă 
a deceselor. Fără îndoială că între 
aceste fenomene există o legătură.

Cîțiva meteorologi francezi au 
studiat aceste cazuri interesante șl 
au ajuns la concluzia că unele tul
burări ale fenomenelor electrice în 
Cosmos au avut influentă asupra 
fenomenelor electromagnetice din 
atmosfera terestră și că aceasta se

te dezaprobatoare ca, de pil
dă, internaționalul „hm" — a- 
pare un punct alb.

du-se nici un semn de îmbă- 
trlnire.

★

★

Pe locul denumit Sîrta, de 
pe teritoriul satului bulgar

Niște răufăcători care an 
sp-Trt geamurile automobilului 
Iul Trevor Javls din Sheer- 
ness (Anglia) nu s-au mnlțu-

$1 TOTUȘI E ADEVARAT
Ovcearovo, județul Haskovo, 
crește un stejar uriaș care 
rezistă de veacuri. Coroana 
copacului seamănă cu o cu
polă imensă perfect simetrică. 
Circumferința trunchiului mă
soară 4,5 m iar înălțimea lui 
este de peste 20 m. Deși are 
o vîrstă venerabilă de 300 de 
ani, copacul dă dovadă de o 
mare vitalitate, neobservin-

mit să-i fure numai aparatul 
de radio, ci au luat și... pro
teza brațului său, pe care 
mul avusese imprudența 
lase pe banchetă.

Trevor Javls va trebui
aștepte o lună (atît durează 
confecționarea unei noi pro
teze pe măsură) înainte de 
a-și putea conduce din nou 
mașina.

o-

S-0

’ E:
E 
E

să

«a. rni

U De pe
yonează
t\ adine :

—’ Rămîi sub apă Charlie, n-are 
nial un sens să mai vii la suprafață. 
Nava se scufundă.

• „privilegiul de a da, unul-altuia, cele mai mari dureri 
.(Sainte — Breuve)

« „un miracol" (Emile Zola)

£ „o fierbințeala" (Stendhal)

JOCURI DISTRACTIVE
Triunghi Din arhitectura

5, 2, 10)

Colțul 
începătorului

ORIZONTAL și VERTICAL»

1 i 3 4 5 6 7 r

2

3
T'
5
6
7

6
8J

1. însușire în dauna altora 
Primite
Oscilografe 
Opinie 
Ca... urmare
Păsări.

7. Fire
8. Notă muzicală.
9. Vocală.

2.
8.
4.
5.
6.

Mihai CODREANU
Petroșani

I

Secret
(Bivcrb 2, 5)

(Triverb

LupeDi

DIN NR. 5773 (18 MAI).

două cuvinte 
figuri) combi- 
De menționat 

este o simplă

înlocuind cifrele cu Litere veți ob
ține pe verticala A—B unul din ca
pitolele zoologiei, iar pe orizontale 
cîteva elemente legate de acest ca
pitol.

T. IVANESCU,

MOLODEȚ Vasile
Petroșani

Medii — Dimie 5)
Uzați 6) Varna —
Alint — înalt 8)

Cărți 9) Aramă —

M « n «i m Ariimogrif
(5—10)

Dezlegările Jocurilor
APÂRUTE in rubrica

Proverbială (criptografie): 
A da mina cu dracul ; Evolu
ție : (monoverb): Regenerare; 
Copertă literară : Mihai Emi- 
nescu, Călin ; Fără pereche 
(monoverb) : Neîntrecute ;
Dreptunghi magic : De la A la 
B: Primăvara, de la B la C:

Rîndunica 1) Patru — Ruptă 
2) Rețin — Intre 3) învăț — 
Nativ 4) 
Auzit —
Nărav 7)
Răcit —
Amara.

[7

5 12 r~ 8

8 3 2 9 6

6 3 1$ 6 M

9 12 3 4 li 4^ 6

7

I

9 16 2 14 2 4

15 2 5 3 6

11 8 3 7 6

3 8 6 7 9

2 13 4 12 14 6 f

2 3 2 4 2

repre- 
o anumită temă ele. Iată 
exemple: Bivcrbul cu 
(7,3), cu grafica UA...A 

are fraza dezlegării: 
RAR-E-A. adică, 

cu

BIVERBUL, , TRIVERBIJL, 
CRIPTOGRAFIA. Biverbul este 
tocul distractiv care constă în 
reprezentarea a 
prin litere (sau 
note între ele. 
că biverbul nu
alăturare de două monoverbe; 
el trebuie să respecte cîteva 
reguli proprii, cum ar ii: li- 
gamentația celor două cu
vinte, fraza dezlegării să lie 
logică (iolosindu-se aceleași 
cuvinte de legătură ca și la 
monoverb), soluția să 
zinte 
două 
cheia 
...A..:,
POST-V, 
POSTURA REA. Biverbul 
titlul IN INTIR7.IERE, cu che
ia (4,8), cu grafica TSSS, are 
fraza dezlegăriiS-INTRE-S, 
T-ANTE, adică SINT RES
TANTE.

Trivcrbul și criptografia au 
aceleași reguli ca și biverbul 
cu deosebirea că triverbul are 
trei cuvinte, iar criptografia 

mai multe.

i
{
k

BUDESCU Carol 
. Petroșani
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STEAGUL ROȘU
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Lucrări 

edilitare
In cartierul Aeroport s-au 

terminat lucrările de reparații 
pe străzile Oituz, Independen- 

' tei și Păcii. Pe aceste străzi 
a fost așternut cile un strat 
de asfalt peste îmbrăcămintea 
veche. Lucrările de reparații 

i continuă pe strada Unirii. Pe 
aceeași stradă, între blocurile 
nr. 1—3, 2—4 și 24—27 a în
ceput amenajarea unor alei de 
intrare la punctele gospodă- 

ț rești.

LOTO
T.a îraqerea loto din 24 mai 1968 

au fost extrase din urnă următoa

rele numere:
28 12 90 79 52 86 10 84 26 6 78 82.

Fond de premii: 909 231 lei.

In ultima vreme, numărul spec
tacolelor susținute de artiștii ama
tori ai așezămmtelor de cultură din 
Valea Jiului a scăzut simțitor. Fi
rește că amatorii unor asemenea 
spectacole se întreabă care-i cauza. 
Noi am încercat s-o aflăm slînd 
de vorbă cu cîtiva activiști 
culturali, cu cîtiva artiști a- 
matori, cu cîtiva instructori artis
tici. Părerea generală, și deci con
cluzia căutărilor noastre : activitatea 
artiștilor amatori se află în impas, 
condusă aici de mai multe cauze.

In primul rînd influențează, ni s-a 
spus, rețeaua televiziunii care, pe 
zi ce trece, pătrunde tot mai mult 
în timpul liber al oamenilor, oferin- 
du-le spectacole, de multe ori a- 
greabile, direct la domiciliu. Așa 
se face că oamenii au devenit mai 
comozi și, în loc să meargă la clu
buri, la căminele culturale, la Casa 
de cultură, în loc să activeze în for
mații artistice, stau liniștiți acasă, 
hipnotizați, în fata micilor ecrane. 
Este într-adevăr o cauză, dar ea nu 
are forța do a destrăma unele for
mații artistice așa cum s-a întîm- 
plat la multe din așezămintele cul
turale din Valea Jiului. Dacă le-am 
solicita unor spectatori din Valea 
Jiului să facă un efort pentru a-și 
aminti de cînd nu au văzut pe sce
nă formația de operetă a clubului 
din Petrila, orchestra semisimfonică 
și corul Casei de cultură din Pe
troșani, formațiile de teatru și bri
găzile artistice de agitație ale ma
jorității cluburilor din Valea Jiului,

DACA TOATE FORȚELE...
le-am cere, considerăm, un efort 
prea mare.

O altă cauză a slabei activități la 
așezămintele noastre culturale, ni 
s-a mai spus, ar constitui-o eman
ciparea, greșit înțeleasă, a tinere
tului care, în loc să frecventeze 
lăoașele de cultură, izvoare de e- 
ducare și culturalizare, frecventea
ză restaurantele, barurile, cafene
lele, locuri unde nu se poate învăța 
ceva bun. Aici Intervine și partea 
de vină a organizațiilor de tineret 
care se ocupă superficial de educa
rea tinerilor, care nu le organizea
ză acțiuni interesante, plăcute șl 
utile de petrecere a timpului liber.

Un factor care influențează ne
gativ activitatea culturală în Va
lea Jiului este lipsa unor pricepuți 
$i pasionali instructori artistici care 
să desfășoare această muncă volun
tar. Cu cîtva timp în urmă, aseme
nea instructori artistici erau salariați

județul Hunedoara și dincolo de gra
nițele sale. Simpatica solistă de mu
zică populară Elena Merișoreanu 
care și-a făcut ucenicia artistică pe 
lîngă acest club, activează azi într-o

Pe teme 
culturale

cunoscută formație din Capitală, cîn- 
tă la posturile de radio și televiziu
ne. Este o mindrie a vulcănenilor. 
Dar ce folos dacă astăzi colegii ei 
vulcăneni nu se mai bucură de a- 
celași sprijin ca în urmă cu cîtva 
timp ?

Ne-am aflat deunăzi aici, la Vul
can. Am discutat cu președintele co

mitetului sindicatului minei, Ion 
Pașca, cu vicepreședintele aceluiași 
comitet sindical, Nicolae Bîldea, cu 
secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C., Cristea Răcaru, cu Nicolae 
Sabăti, directorul clubului muncito
resc, cu instructorul artistic Sergiu 
Boiță.

La noi activitatea culturală n-a • 
murit cu totul, ni s-a spus. E drept 
că nu avem mai mulți instructori 
artistici, dar ne ocupăm fiecare de 
cîte o formație. Așa am aflat că 
Nicolae Bîldea și Cristea Răcaru, 
instruiesc echipa de dansuri, Nicolae 
Sabău se ocupă de orchestra de mu
zică ușoară și de echipa de teatru, 
Sergiu . Boiță coordonează activita
tea tuturor artiștilor amatori vulcă- 
ncni. Boiță ar putea face mai mult 
dacă cei de la mină ar fi mai în
țelegători cu el, deoarece aici are 
o misiune modestă la stația de ra- 
dioficare a minei. Există și multi

artiști amatori talentați, pasionați, 
la Vulcan. Așa sînt: Sufletu Vasile, 
Marcău Constantin, Cireș Anica, Dră- 
ghici Ionel, Mițaru Gheorghe, Ber- 
neanu Constantin. Primul, Sufletu 
Vasile, era cu puțin timp în urmă... 
sufletul mișcării artistice la Vulcan. 
Are deosebite calități în această di
recție, dar nu poate activa deoarece 
programul de lucru nu-i permite. Și 
ceva s-ar putea face pentru ca Su- 
flelu să fie din nou cureaua de 
transmisie în angrenajul muncii cul- 
tural-artistice din orașul Vulcan.

Dar nu numai la Vulcan activita
tea culturală nu se bucură de spri
jin din partea celor competenți să-l 
dea. Vom reveni cu această pro
blemă.

Iată dar că, pe lîngă unele cauze 
obiective, există și multe subiecti
ve care concură la stagnarea mișcă
rii cultural-artistice în așezămintele 
noastre culturale. Acestea pot fi re
zolvate prin înțelegere și bunăvoin
ță, prin mai mult interes și ajutor 
din partea tuturor acelora chemați 
să contribuie la ridicarea mișcării 
artistice do amatori din Valea Jiu
lui.

D. GHEONEA
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SCRISORI DE LA CITITORI
Drumul s-a reparat, 
dar a fost stricat 
trotuarul

Anul trecut a fost reparată stra
da Minerul din Lonea. Tot atunci 
u tost pregătit și trotuarul pentru 
a fi pavat sau betonat. Lucrarea 
însă nu a fost terminată și în locul 
trotuarelor a rămas pămînt răscolit. 
Din această cauză, atunci cînd plouă, 
apa se scurge spre blocuri în ale 
căror ziduri începe să pătrundă i- 
giasia. Tovarășii de la Consiliul 
popular al orașului Petrila nu con
sideră cu a sosit timpul ca trotua
rul să fie reparat ?

Un gmp de locuitori ai 
străzii Minerului — lonea

La cheremul 
șoferilor ?
9

Se întîmplă un fenomen anapoda 
cu autobuzele care circulă pe ruta 
Coroești — Lupeni. Despre ce este 
vorba ? In mod normal, aceste au
tobuze ar trebui să oprească în fie
care stație din Lupeni, așa cum o- 
prosc și în Vulcan. Dacă există 
vreo dispoziție de la conducerea 
l.C.O. să oprească numai în anumite 
stații și dacă pasagerii sînt anunțați 
<le acest lucru, atunci nu am nimic 
împotrivă. Este adevărat, de foarte 
multe ori aceste autobuze opresc 
în fiecare stație și cred că aceasta 
depinde... cît este de cumsecade șo

ferul. insă, uneori, autobuzele nu 
opresc nici la insistența taxatoarelor, 
a controlorilor și a pasagerilor.

Așa s-a întîmplat în ziua de 18 
mai a. c., cînd autobuzul cu nr. 
31 HD 1 696 a plecat spre Coroești 
la ona 19,30 din fața Palatului Cul
tural din Lupeni. Știind că nu o- 
prește în toate stațiile și trebuind 
să cobor la stația „Rostogol", am 
Întrebat taxatoarea dacă oprește a- 
colo; am primit un răspuns afirma
tiv. Spre surprinderea mea, și cu 
toată insistența unui controlor care 
se afla în autobuz, șoferul nu a 
vrut să oprească în stația mai sus 
amintită.

Aș vrea să știu, alît eu cît și alți 
călători din Lupeni, care este situa
ția cu aceste autobuze, dacă trebuie 
sau nu să oprească în toate sta
țiile ?

Ioan POPESCU
Lupeni

„Veniți mîine!"
La bufetul nr. 23 „Timiș" din 

Petrila este afișat programul de 
uncționare al unității : 6 23. Dar 

acest program nu-l respectă ges
tionara Blaga Maria, pe motiv că... 
trebuie să întocmească monetarul. 
Dacă bați la ușa bufetului după 
ora 22,30 auzi o voce răspunzînd 
sfătos : „Mergeți acum acasă. 
Veniți mîine I"

Organele de control ce părere 
au despre acest mod de încălcare 
a unui program bine stabilit și 
afișat încă la loc vizibil ?

Emilian Doboș

ai așezămintelor de cultură și, chiar 
dacă activitatea nu era pe roze, mer
gea totuși. Acum însă... Cîtiva in
structori ne-au spus că ei fac și 
voluntar muncă artistică dar este 
vorba de tot timpul lor liber pe 
care nu și-l pot cheltui în van. In 
aceste condiții, ale activității vo
luntare a instructorilor artistici, sin
dicatele dispun de fonduri pentru 
plata unor așa-ziși colaboratori ex
terni în persoana acestor diriguitori 
ai activității culturăl-artistice. Dar 
aceste fonduri încă nu sînt peste 
tot stabilite și nu se știe modul de 
folosire a lor.

Și ar mai fi ceva. Ar mai fi sla
ba preocupare pentru munca cultu
rală a acelora cărora le revine da
toria s-o facă. Sînt în primul rînd 
sindicatele. Urmează activiștii cul
turali, apoi însăși conducerile în
treprinderilor și instituțiilor care si
tuează această muncă pe ultimul 
plan, nu-i acordă un minim de a- 
tenție.

Caz concludent — conducerea E.M. 
Vulcan. In urmă cu cîțiva ani și 
pînă nu de mult, activitatea cultu
rală de aici era în floare. Un in
structor artistic, Sergiu Boiță, pri
ceput, inimos, a dus faima clubului 
sindicatelor din Vulcan nu numai 
în toată Valea Jiului, dar și în tot

Librăria din cartierul Aeroport, Petroșani. Rafturile sînt înțesate cu cele mai noi apariții editoriale.
Foto: N. Moldovean»

AVANCRONICA FOTBALISTICĂ

CALENDARUL ZILEI
25 MAI

1898 - S-a născut filologul Con
stantin Balmuș (m. 1957).

1966 — A murit scriitorul Ale
xandru Cazaban.
1946 — Proclamarea independenței 
Iordaniei. Sărbătoare națională.

— Ziua tineretului din Iugoslavia. 
1892 — S-a născut Iosip Broz 

Tito pre-edintele R.S.F.T., președin

te al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

— „Ziua eliberării Africii" (sta
bilită la conferința de la Addis A- 
beba a șefilor de state din Africa, 
22—25 V. 1963).

1963 — A fost creată Organizația 
Unității Africane, O.U.A.

1968 — Tîrg internațional al Me- 
diteranei (25 V — 9 VI, Palermo).

Cit mai mullt Hori pentru inlruwusețdrea municipiului.
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A 24-a etapă a campionatului di

viziei A de fotbal nu numai că n-a 
limpezit apele clasamentului, dar Ie-a 
tulburat șl mai mult. Victoria Stelei 
asupra Progresului păstrează primei 
șansele sporite la titlu și a apro
piat-o mai mult de baraj pe cea de 
a doua. Ia rîndul lor, argeșenii au 
tranșat la Cluj soarta unui meci 
dramatic in favoarea lor, arătind că 
încă n-au renunlat ia titlul de cam
pioni. Miine, atit Steaua cît și F. C. 
Argeș joacă acasă. Militarii primesc 
replica studenților lui Teașcă in fața 
cărora nu vor avea probleme, în 
timp ce piteștenil se înlilnesc pe 
stadionul din Trivale cu mai vechil 
lor prieteni, ploieștenii. Sigur că 
gazdele nu le vor lăsa -%cî o speran
ță petroliștilor, pentru a se men
ține aproape și a face mai intere
sant finalul acestui capricios cam
pionat. Șl dacă lucrurile se vor 
petrece întocmai, înseamnă că fi
nala penlru titlul de campioană se 
va juca simultan, la 2 iunie, la Btr- 
cnrești și Ploiești, în partidele Pro
gresul — F.C. Argeș șl Petrolul — 
Steaua. Evident că sarcina argeșe
nilor este mult mai dificilă, ei avînd 
nevoie de ambele puncte la Bucu
rești, în timp ce militarii, la Ploiești 
— doar de unul. S-ar putea să de
cidă înșă doar golaverajul.

In zona bînluită de furtuni, unde 
se pare că Steagul roșu își va păs
tra pînă la capăt ultimul loc șl va 
întîlni în baraj pe Crișul Oradea 
sau pe a doua clasată din seria I a

imii m
diviziei B. nu se vor putea petrece 
lucruri mari. Și aceasta deoarece 
atit Progresul cît și A.S.A., princi
palele pretendente la un loc pentru 
baraj, joacă mîine în deplasare. Pri
ma se deplasează la Farul Constan
ța iar cea de a doua la Dinamo Bu
curești. Sorți de izbîndă nu prea e- 
xistă penlru nici una. Tot ultima e- 
tapă va lămuri și aici lucrurile. Mal 
precis, meciul de la București din
tre Proqresul și Argeșul și cel de 
Ia Tg. Mureș dintre A.S.A. și Stea
gul roșu. Cu un bagaj de numai 21 
de puncte, oltenii, învingătorii cate
gorici de miercuri ai echipei repre
zentative a Congoului (Kinshasa) 
vor primi miine ia Craiova, pe mo
dernul oval de beton, replica băie
ților teribili ai lui Coco Dumitrescu, 
de la care te poți aștepta oricînd la 
orice. Prevedem totuși o victorie a 
localnicilor. Altfel nu-i vedem pe 
aniversltarii craioveni, în jurul că
rora s-a făcut atîta vîlvă, ieșind cu 
fața curată din acest campionat, mal 
ales după meciul din ultima etapă 
de pe „Maracana" din Giulești. 
Colegi buni cu craiovenii, studenții 
clujeni stau și ei pe aproape, cu 
numai 22 de puncte, cu care vor ră- 
mîne, fără îndoială, și după meciul 
de miine de la București, cu Steaua. 
Și apoi nici ultimul examen la Cluj, 
cu Dinamo București, nu Ie surîde 
dinainte. Credem că echipa Iui Sil
viu Ploeșteanu va rotunji la 21 nu
mărul de puncte din acest campio
nat, deși Rapidul, chiar la poalele

etri...
Timpei, nu-i victimă sigură, după 
cum și A.S.A. ar putea lua un punct 
de la Dinamo București, resemnată 
la gîndul de campioană.

După trei înfrlngeri consecutive, 
care au turnat mult venin în su
fletele iubitorilor fotbalului din 
Valea Jiului, echipa lui Ștefan 
Coidum și Vasile Frînculescu înlîl- 
nește pe terenul din Petroșani 
formația cea mal calculată din a- 
cest campionat — Dinamo Bacău : 
are 24 puncte din tot atîtea partide 
disputate, și va avea 26 numai după 
disputarea ultimei etape. Așadar, 
miine la Petroșani — 1 solist. Mai 
ales că e ultimul meci acasă din 
acest campionat al Jiului și băieții 
noștri trebuie să ne lase o amintire 
plăcută, a unei victorii, pînă la re
vederea oficială, din cadrul viitoru
lui campionat. Vom consemna cu 
plăcere victoria jiuliștilor în fața 
unui adversar solid, bine pus la 
punct cu tehnica și condiția fizică, 
reîntors victorios din recentul tur
neu efectuat în R. P. Polonă. Așa
dar, atenție !...

D. G.

De pretutindeni
LONDRA. La Londra a în

ceput meciul penlru „Cupa Davis" 
între echipele Angliei și Finlandei. 
După prima zi de întreceri, scorul 
este de 2—0 în favoarea tenismanllor 
englezi.

ROMA. — In cadrul concursu
lui internațional de atletism (femi
nin) de la Merano, sportiva romîncă 
Lia Manoliu a cîștigat proba de a- 
runcarea discului cu performanța de 
55.32 m.

♦ VARȘOVIA. La Varșovia 
s-a disputat întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre selecționatele 
feminine ale Poloniei și Iugoslaviei. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul do 369,20 — 359,60 puncte.

♦ PARIS. — Au continuat între
cerile de tenis pe echipe contînd 
pentru cupa federației internaționale. 
In meciurile din grupe echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3—0 selecțio
nata Italiei. Anglia a întrecut cu 
2—1 Cehoslovacia iar Polonia a dis
pus cu 8—0 de echipa Greciei. Pînă 
în prezent s-au calificat pentru sfer
turile de finală echipele S.U.A., 
Franței, Republicii sud Africane și 
Bulgariei care a cîștigat prin ne- 
prezentarea echipei R. F. a Germa
niei. Echipa învingătoare a acestei 
competiții va fi cunoscută duminică 
scara.

Campionatele municipale 
în plină desfășurare

PRONOSTICUL NOSTRU
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 21 DJN 26 MAI 1968

I. F. C. Argeș — Petrolul 1
2. ,.U" Craiova — U. T. Arad 1
3. Farul — Progresul 1 X
4. Steagul roșu — Rapid 1
5. Jiul — Dinamo Bacău 1
6. Poiana — Portul Constanța 1
7. Chimia Sv. — Politehnica Buc. 1
8. Ceahlăul — Metalul Buc. X 1
9. Chimia Rm V. — Politehnica Galați X

10. A. S. Ci>glr — Crișul 1
11. Politehnica Tim. — Minerul B. M. 1
12. Olimpia — C.F.R. Arad 1
13. Gaz Metan — C.F.R. Timișoara 1

ITINERAR
(Urmare din pag. 1)

în compania echipei Universi
tatea Craiova. In deschidere 
de Ia ora 10, Utilajul Petro
șani va primi replica formației 
Constructorul Hunedoara, în 
campionatul județean.

CICLISM
Duminică, pe traseul Lupeni 

— UricanI, va avea loc o în
trecere de ciclism, în cadrul 
etapei municipale a concursu

lui republican de biciclete 
turism.

RUGBI

Divizia B, duminică: I.M.P. 
— Politehnica Timișoara (la 
Petrila)

BOX
In sala de sport din lupeni, 

duminică dimineața, la ora 10, 
va avea Ioc gala amicală: 
Minerul Lupeni — U. M. Ti
mișoara.

FOTBAL
Pînă la încheierea returului cam

pionatului municipal de fotbal au 
mai rămas numai două etape.

Etapa din 19’ mai a.c. a produs a- 
mărăciuni alît actualului li-der — 
Constructorul minier Petroșani, care 
a părăsit terenul învins cu 1 — 0 de 
Știința II Petroșani ott și echipei 
energelicieniloT din Paroșeni care 
au împărțit cele două puncte cu 
Preparatorul Lupeni, prin rezultatul 
de 1—1 cu care s-a încheiat partida. 
Intîlnirea dintre C.F.R. Petroșani și 
Utilajul Petroșani s-a soldat cu re
zultatul de 3 -0 în favoarea primei 
echipe.

Cît privește rezultatul dintre Ști
ința II și Constructorul minier Pe
troșani, se pare că acesta nu va ră- 
mîne cel de pe teren, deoarece con
testația făcută de reprezentantul e- 
chipei Constructorul minieT pare să 
fie întemeiată, întrucît studenții au 
folosit jucători fără legitimații le
gale. Deocamdată, comisia de spe
cialitate nu a luat încă în discuție 
acest caz.

VOLEI
De mult nu am mai avut prile

jul să asistăm la o activitate volei- 
balistică alît de pasionantă!

In ziua de 22 mal, pe terenul de 
volei recent amenajat la baza ■„Tenis 
de cimp" din Lupeni, .în cadrul 
campionatului pe municipiu, cele 
șase echipe prezente au străbătut

un uik vuics» murali i, lie are tre
buind să joace cîte două jocuri în 
fentei val de timp foarte scurt. Iată 
rezuMatele acestor partide: Minerul 
Vulcan — Voința Lupeni 2—1 ; Pre
paratorul Lupeni — Educatorul Lu
peni 2—0; Voința Lupeni — C.A.S. 
(Ape) 0—2; Minerul Lupeni — Pre
paratorul 0—2; Educatorul — Mine
rul Vulcan 0—2; Minerul Vulcan — 
C.A.S. (Ape) Lupeni 2—0.

La buna reușită a întrecerilor un 
sprijin prețios l-a acordat asociația 
Minerul Lupeni, care, prin buna 
amenajare a terenului de către în
grijitorul acestei baze Alexandru 
Petre (nea Sandu, cum îi spun spor
tivii orașului), a oferit condiții op
time de ioc. Comisia de organizare, 
condusă de prof. Ion Ciortea, s-a 
achitat la fel de bine de misiunea 
avută.

HANDBAL
In campionatul municipal de hand

bal participă un număr de 6 echipe, la 
băieți și 5, la fete. S-au consumat 
pînă acum trei etape. Iată rezulta
tele etapei a 111-a : Fete: Școala 
sportivă (anul III) — Utilajul Pe
troșani 10—21 (6—13) și Școala spor
tivă (anul IV) — Elevul Petrila 
23—9 (12—4); Băieți: Minerul Vul
can — Parîngul Lonea 30—19 (15— 
9), Știința II - Jiul Petrila 0—6 
(prin neprezentarea Științei II), 
Școala profesională Lupeni — Mine
rul Lupeni 30—16 (11—9).

Staicu BALOI
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77.30 Pentru cei mici: Ecranul 
cu păpuși.

18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă : Pre
zentarea cîlorva dintre 
cei mai reprezentativi 
sportivi și antrenori ai 
clubului Dinamo Bucu
rești, cu ocazia aniver
sării a 20 de ani de la 
înființarea clubului.

18.30 Mult e dulce și frumoa
să... ~ emisiune de limbă 
română.

10,00 Pentru școlari: Aplauze 
pentru colegii noștri. Se- 
lecliuni din programele 
de sfirșit de an ale ele
vilor de Ia Liceul de co
regrafie din Cluj.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Vom reveni... peste șase 

luni. Institutul politehnic 
București — faza actuala 
a lucrărilor de construc
ție și ce vom vedea oes- 
te 6 luni.

21.15 Film serial: „Campionii"
22.15 Melodii nemuritoare. Sea

ră de tangouri argent i- 
niene. Iși dau concursul ■ 
Georgela Mihalache, Lu
igi ioncscu, Jean Pău- 
nescu, Doina Hoadrea și 
un grup de balerini de 
la Opera Română.

22,45 Parada vedetelor. Pro
gram susținui de soliștii 
iugoslavi, participant) la 
Festivalul de muzică u- 
șoară „Primăvara la Bel
grad".

23,10 Telejurnalul de noapte. 
23,25 închiderea emisiunii.

Had io
DUMINICĂ 26 MAI

PROGRAMUI I:

6,00 Buletinc de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Ora 
satului; 7,40 Selecțiuni din o- 
perote; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin meteo
rii tiei; 8,15 Ilustrate muzicale; 
9,00 Radiomagazinul femeilor; 
9,30 Draq m:-e cîntecul și jo
cul — emisiune de folclor; 
9,50 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 10,15 Cîntă co
rul de copii al Radioteleviziu- 
nii dirijat de Ion Variica; 11,00 
Buletin de știri; 11,07 Noutăți 
pentru iubitorii de folclor; 
11,25 Melodii de Elly Roman 
și George Grigoriu; 12,00 De 
toate pentru toți; 12,55 Cinci 
minute cu poezia; 13,00 Estra
da duminicală; 14.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 14,10 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,40 
Recital de operă Ion Piso; 
15,00 Concurs cu public — 
„Zîmbiți vă rog"!; 15,25 Mu
zica ușoară și... florile; 16,00 
Buletin de știri; 16,05 Muzică 
populară; 17,00 Sport și muzf- 
că; 20.00 Radiojurnal. Sport»
20.10 Muzică; 20,15 Teatru raj 
diofonic : Premiera „Străinul”. 
Fragmente dramatizate după 
romanul lui Albert Camus; 
22.00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Cîntă 
Trini Lopez; 22,30 Moment 
poetic; 22,40 Muzică simfoni
că; 23,06 Vă invităm la dans»
23.40 Formații de jazz: Radu 
Maltopol; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă. Buletine de știri și me
te o-rut ie re la orele 1,00; 2,00 
și 4.00.

PROGRAMUL II :

6,00 Dimineață cu cîntec șl 
joc; 6,30 Buletin de știri; 7,00 
Dansuri din operete; 7,15 In 
excursie cu muzica ușoară; 
7,45 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 7,54 Muzică; 8,00 
Viață nouă cîntec nou — mu
zică populară; 8,15 Teatru ra
diofonic pentru copii: „Pe ur
mele jurnalului de bord"; 9,00 
Itinerar folcloric muzical; 9,30 
Buletin de știri; 10,00 Selec- 
țiuni din opereta „Fetițele din 
pădurea neagră" de Leon Jes- 
sel; 10,15 Refrene dragi; 10,45 
A 7-a artă; 12,30 Muzică a- 
șoară interpretată de Nicolae 
Nițescu; 12,40 Cîntăreți români 
pe scenele lumii: Dimitrie O- 
nofrei; 13,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 13,10 Me
lodii populare; 13,35 Concert 
de prînz; 14,30 Unda veselă; 
15,00 Pagini muzicale de ma
re popularitate- 15,15 Melodii 
populare cu Dan Moisescu și 
Constantin Bordeianu; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 Re
vista melodiilor; 16,30 Emi
siune de cîntece și jocuri; 
17,00 Buletin de știri; 17,15 
Muzică ușoară; 17,30 Revista 
literara radio; 18,20 Din crea
ția de muzică ușoară a com
pozitorului Gherase Dendrino;
18.40 Mic concert folcloric;
19,00 Buletin de știri; 19 05 
Metronom '68; 20,26 Dansați
cu noi; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,10 Suită de ritmuri;
22.10 Romanțe; 2^.30 Din nou 
muzică de dans; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Muzică din seco
lul al 15-lea de la Curtea bur- 
gtindă și piese polifonice laice 
de Guillaume de Machaut; 
23,59 De La vals la shake; 0,30 
Jazz; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.
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O. N. U. Președintele de Gaulle

Dezbaterile Adunării Generale
NEW YORK. — In Adunarea Ge

nerală a Organizației Națiunilor U- 
nite continuă dezbaterile în proble
ma Africii de sud-vest. Reprezentan
tul R.S.S. Ucrainiene, S. T. Șevcen- 
ko, a subliniat că Adunarea Gene
rală trebuie să declare ilegală pre
zenta în Africa de sud-vest a unită
ților militare, polițienești și organe
lor administrative ale Republicii 
Sud-Africane.

Reprezentantul statului Sierra 
Leone, Adesansa Hyde, a cerut ca 
prin Consiliul de Securitate să fie 
luate toate măsurile necesare pen
tru lichidarea autorității regimului 
sud-african asupra teritoriului sud- 
vest african.

P. 
la

R.
îndeosebi 
unele puteri 

rasist din Re- 
care, sfidind 
Națiunilor U-

J. Banzar, reprezentantul 
Mongole, s-a referit 
sprijinul acordat de 
occidentale regimului 
publica Sud-Africană, 
hotărîrile Organizației
nite, continuă să promoveze politica 
de apartheid în Africa de sud-vest. 
Problema ajutorului acordat de unele 
puteri occidentale Republicii Sud- 
Africane a fost abordată și de re
prezentantul Yemenului, în timp ce 
delegatul Guatemalei a subliniat ne
cesitatea folosirii tuturor mijloace
lor în conformitate cu Carta O.N.U. 
pentru a obliga R.S.A. să părăseas
că teritoriul sud-vest african.

Consultări în legătură
cu problemele
Orientului Apropiat

despre mișcarea grevistă

din Franța
PARIS — Vineri seara președintele 

Franței, Clrarles de Gaulle, • a ros
tit o cuvîntare radiotelevizată în 
care a vorbit despre maTile mișcări 
muncitorești 
desfășoară 
„In aceste 
— se disting 
monstrează 
tatii în societatea noastră și totul 
arată ca 
comporte 
fiecăruia 
activității 
direct".

Președintele s-a 
cesitatea de a se 
structurale.

„Țara noastră — a spus 
găsește în pragul paraliziei, 
problema pentru noi francezii de a

și studențești care se 
actualmente in Franța, 
mișcări — a spus el 
toate semnele care de- 
necesitatea unei nm-

această mutație trebuie sa 
o participare mai largă a 

la mersul și la rezultatele 
care îl privește în mod

referit apoi la ne- 
efectua reforme

ei — se
Se pune

tei în funcție de nevoile reale ale 
evoluției tării și de debușeele efec
tive ale tineretului studios în so
cietatea modernă, de a adapta eco
nomia necesităților naționale și in
ternaționale ale prezentului, amelio- 
rînd condițiile de trai și de muncă 
ale personalului serviciilor publice 
și întreprinderilor, organizind parti
ciparea sa la răspunderile profesio
nale, dezvoltind formarea tinerilor, 
asigurîndu-le de lucru, impulsionînd 
activitatea industrială și agricolă în 
regiuni.

In încheiere, generalul de Gaulle 
a declarat că, în cazul în care răs
punsul națiunii la referendum va fi 
negativ, el nu-și va mai asuma func
ția pe care o deține.

excepțională în care 
și la propunerea gu-

soluționa o problemă esențială pe
care ne-o pune epoca noastră".

Generalul de Gaulle a anunțat In
continuare că, avînd în vedere si-

Informații

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a avut joi 
consultări cu Gunnar Jarring, repre
zentantul special al O.N.U. în Orien
tul Apropiat. Aceasta a 
întilnire dintre cei 
mâți de la sosirea 
îa New York. In aceeași
a primit pe ambasadorul Izraelulul 
Ia O.N.U., Joseph Takoah, însărci
natul cu afaceri al Libanului, Sou-

fost a patra 
doi diplo- 
lud Jarring 
zi, U Thant

heil Cli am mas 
kului, Adnan 
genliel U.P.I., 
cutiile au fost
situației din Orientul 
special în lumina 
te de Consiliul de 
cerut Izraekilui să 
tărîrii de anexare
al orașului Ierusalim.

și ambasadorul Ira- 
Pachachi. Potrivit a- 
se consideră că dis- 
axate pe examinarea 

Apropiat, în
rezoluției adopta- 
Securitate care a 
revină asupra ho- 
a sectorului arab

tuația cu totul 
se află Franța, 
vernului, a hoțărît să supună nați
unii, în cadrul unui referendum, în 
luna iunie, un proiect de lege prin 
care se va da statului, și înainte 
toate șefului statului, un mandat 
înnoire. Scopul pe care trebuie
și-l pună întreaga națiune, a spus 
ei, este de a reconstrui universița-

contradictorii
privind
situația

Republica Arabă Yemen

Zădărnicirea unui atac

R. F. a GERMANIEI: La 
Bonn au avut loc demonstra
ții de protest împotriva legis
lației excepționale.

de
de
să

din Haiti
al regaliștilor lîngă Sanaa

IN CLIȘEU : Aspect din tim
pul unei demonstrații.

ACTUALITATEA PL CLOE
Satelitul „Echo-1“ Urinările secetei din America Latină
s-a prăbușit

WASHINGTON. — Satelitul ame
rican ,,Echo-l" — o stea creată de 
mîna omului care a strălucit pe cer 
timp de aproape 8 ani — s-a pră
bușit la sud de Hawai, în noaptea 
de joi spre vineri a anunțat Coman
damentul nord-american al apărării 
aeriene (NORAD). „Echo-1"
lansat la 12 august 1960 de la 
Canaveral (în prezent Cape 
nedy — n. r.) și a depășit cu 
patru ani perioada prevăzută 
a vieții sale. 
Ion gigant cu 
satelitul era 
primă mărime
tuînd 36 000 de rotații în jurul Pă- 
mîntulul și parcurgînd un traseu cu 
o lungime de aproximativ 1,6 mili
arde kilometri.

LIMA. — Potrivit datelor publica
te de guvernul peruvian, pierderile 
provocate de secetă se cifrează în 
această tară la aproximativ 1001 mi
lioane dolari. Lipsa îndelungată de 
umiditate a afectat puternic și agri-

Comunicație feroviari
directă Moscova-Roma

cultura altor țări din America La
tină și zona Mării Caraibilor — E- 
cuador, Porto Rico, Republica Do
minicană. In Jamaica, unde de obi
cei se înregistrează precipitații a- 
bundente, seceta din ultimii doi ani 
este cea mai puternică de la înce
putul secolului.

In Cuba seceta de anul trecut $1 
de la începutul acestui an a afec
tat plantațiile de trestie de zahăr 
și alte culturi îndeosebi în provin
cia Camaguey.

PORT-AU-PRINCE. — Informațiile 
transmise de agențiile de presă oc
cidentale privind situația din Haiti 
continuă să fie contradictorii. Vineri 
dimineața, agenția UPI, citind surse 
oare ar proveni din capitala haitia- 
nă, afirma că trupele guvernamenta
le ar fi reușit să zdrobească încer
carea de debarcare pe insulă a unor 
grupuri de exilați haitienl înarmate, 
în timp ce în cursul aceleiași zile 
agenția France Presse, citind cercuri 
ale exilatilor haitienl aflați la New 
York, releva că forte de invazie, că
rora li s-a alăturat alți luptători din 
regiunea de debarcare, continuă cu 
succes luptele, reușind să pună stă- 
pînire pe cîteva localități situate la 
est de Cap Haitien. Aceleași surse 
dezmint afirmațiile guvernului lut 
Duvalier că cei patru șefi principali 
ai forțelor de invazie ar fi fost fă- 
cuti prizonieri, declarînd că persoa
nele respective s-ar aflat toate în 
teritorii străine.

BEIRUT. — Potrivit unui comu
nicat difuzat de Ambasada din Bei
rut a Republicii Arabe Yemen 
(R.A.Y.), unități ale forțelor militare 
republicane au scos din luptă un 
mare număr de adepti ai fostului 
Imam El Badr, masați în apropiere 
de Sanaa cu intenția de a lansa un 
atac asupra capitalei R.A.Y. In tim
pul atacului, se arată în comunica
tul citat de agenția U.P.I., trupele

republicane au ucis un „mare nu
măr" de soldați regaliști, au distrus 
două tunuri antiaeriene, trei inortie- 
re de 120 și au capturat o însemna
tă cantitate de armament. După cum 
anunță agenția U.P.L, trupele rega
liste au fost 
Mohammed Ben 
cărei soartă nu
după dispersarea

„Cosmos-221“

conduse de prințul 
Hussein, despre a 
se mai știe nimic 
trupelor regaliste.

MOSCOVA. — La 24 mai, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-221". La bordul satelitului sînt 
instalate aparate destinate continuă
rii explorării spațiului cosmic.

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE VIOLENTE INTRE TRUPELE AMERICANO
SAI60NEZE Șl FORTE

I ALE PATRIOTILOR

a fost 
Cape 
Ken- 
peste 
inițial

Avînd forma unui ba- 
un înveliș din plastic 

vizibil ca o stea de 
în cursul nopții, efec-

MOSCOVA. — A t ist inaugurată 
comunicația feroviară directă pe ruta 
Moscova — Roma, via Budapesta și 
Zagreb. Un expres va acoperi aceas
tă distantă în 64 de ore. Săptămîna 
aceasta au
nicatiile feroviare 
pitala sovietică și 
Istanbul.

Scufundarea

Zi neaqră la Bursa
JANEIRO. — Bursa de 
Rio de Janeiro și-a sus- 
operatiunile pe timp de 
iar Consiliul de adminis-

RIO DE 
acțiuni din 
pendat joi 
48 de ore,
tratie al Bursei și-a prezentat mi
nistrului de finanțe, Antonio Neto, 
demisia colectivă, după cea mai nea
gră zi din acest an, în cursul căreia 
valoarea acțiunilor negociate a scă
zut cu peste 25 la sută. Intr-o notă 
oficială, președintele Consiliului de 
administrație al bursei, Marcelo Bar
bosa Leite, a declarat că scăderea 
cursului acțiunilor se datorește unei 
circulare a 
ziliei, care 
pînă acum 
siere.

Ministrul 
clarat că
bursei și demisiile prezentate nu au

din Rîo

mai fost deschise cornu- 
directe între ca- 
otașele Kdln și

niniic de a 
te privind 
tei naționale

de Janeiro
face cu zvonurile recen- 
o devalorizare a mone- 

Cr uzei ro.

SAIGON. — După cum anunță a- 
gentiile de presă, o violentă luptă 
între trupe americano-sargoneze șl 
forte ale patriotilor a luat sfîrșit joi

vasului de pasageri
„Sojo Ho“

SEUL. — 13 persoane și-au pier
dut viata în urma scufundării vasu
lui de pasageri „Sojo Ho", Ia numai 
11 kilometri de portul sud-coreean 
Kunsan. Echipele de salvare nu au 
putut pînă în prezent să dea de ur
ma altor 17 persoane care se aflau, 
de asemenea, Ia bordul vasului.

Agenți ai C.I.A
în contrabanda

NEW YORK. — Agenți ai 
Agenției Centrale de Investi
gații a S.U.A. sint implicați 
în contrabanda de narcotice 
intr-un număr de țări din A- 
sia de sud-esț, îndeosebi în 
Tailandă și Laos, scrie revista 
americană „Ramparts". Avioa
ne ale companiei „Air Ame
rica", aparținând CIA, și ale 
companiilor „Continental Air 
Service Continental Air-

implicați
de narcotice

lines", care transportă apara- 
ta] radio șl arme automate in 
diferite regiuni laoțiene, scrie 
revista, se înapoiază cu 
cături de opiu la bord.

„Ramparts" afirmă că 
insulă a Mekongului
chiar un centru de prelucrare 
a opiului brut. Praful de opiu 
obținut aici este transportat 
spre bazele americane din Tai- 
landa spre Da Nang și Saigon.

încăr-

pe o 
există

Băncii Centrale a Bra- 
a modificat legislația de 
privind tranzacțiile bur-

de finanțe Neto, a de- 
încheierea operațiunilor

ceasornicelor la fa-

la 
de

în prezent, în al 
peste 400 000 bucăți,

mon- 
Mem- 
popu-

Cu toate acestea, există numeroa
se fapte inexplicabile, ca și contra
dicții multiple în amănuntele obți-

putut dori moartea lui King nu tre
buie să însemne că crima de 
Memphis nu a putut fi comisă 
un singur om.

numele lui Ray ?
face că dacă Ray și 

decît una și aceeași
R. S. CEHOSLOVACĂ: Fabrica de ceasuri Chronotechna din 

Nove Mesto nad Metuji (Boemia de est) are 
zecelea an de existență, o producție anuală de 
marca „Prim".

IN CLIȘEU: Linia de producere în serie a
brica Chronotechna din Nove Mesto nad Metuji.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii ar. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.).

Semne 
de întrebare

Puternice incendii
în Canada

OTTAWA. — In pădurile din 
provincia canadiană Alberta 
au izbucnit de ctteva zile pu
ternice incendii care s-au ex
tins pe o suprafață de peste 
100 O00 hectare. Autoritățile au 
declarat că situația este „foar
te critică" incendiile avansînd 
datorită unui vini extrem de 
puternic în regiunea centrală 
a acestei provincii. Peste 
3 000 de persoane și imense 
mijloace mecanice au fost mo
bilizate pentru a încerca să 
localizeze focarele de incendiu. 
Sînt folosite 300 de buldozere 
și pese 100 de avioane. Joi, 
aproximativ 800 de persoane 
și-au evacuat locuințele din 
zonele amenințate de flăcări. 
Pină în prezent nu s-au înre
gistrat victime.

La aproape două luni după 
struosul asasinat din orașul 
phis, în cursul căruia liderul 
latiei de culoare americane, Martin
Luther King, a căzut sub gloanțele 
trase din imediata apropiere a bal
conului hotelului unde se odihnea, 
asasinul continuă să se afle în li
bertate, iar ancheta întreprinsă de 
Biroul Federal de Investigații bate 
pasul pe loc. Nu se poate afirma 
cu certitudine nici măcar dacă prin
cipalul suspect, pușcăriașul James 
Earl Ray — alias Eric Starvo Gait, 
este cu adevărat asasinul sau sin
gurul asasin, in birourile FBI per
sistă, de altfel, multe semne de în
trebare : este vorba de crima unui 
singur om? este vorba de un com
plot ? este vorba de un asasinat di
rijat de un grup sau de o organi
zație ?

In mod oficial, FBI-ul, care afir
mă că a identificat pe asasin în per
soana lui James Earl Ray, susține 
că este sigur că acesta este singurul 
vinovat. Dar, optimismul manifestat 
la începutul anchetei de reprezen
tanții politiei federale americane în 
ce privește capturarea grabnică a 
ucigașului lui King pare să se risi- 
p.-.rscă. Nici fotografiile lui Ray, 
nici amprentele sale digitale, nici 
toate celelalte semnalmente difuzate 
posturilor de politie de pe întreg 
teritoriul S.U.A. și chiar din străi
nătate nu au ajutat la capturarea 
lui Ray. Ministrul american al jus
tiției, Ramsey Glark a declarat că 
nu există nici o probă privind exis
tenta unui complot, iar faptul că un 
număr incalculabil de persoaine ar fi

Fapte 
inexplicabile

Philip Blaiberg 
a fost internat

au fost uciși 
S.U.A. 
folosit

sau răniți, 
și cele ale saigone- 
aviația tactică și ar-

Deltei fluviului Me-
„continuă.

seara Ia nord-est de localitatea Con 
Thien. Ciocnirea între cele două 
părți a durat aproape 48 de ore. 
Peste 100 de infanteriști marini a- 
tuericani 
Trupele 
zilor au 
tileria.

In regiunea
kong, elementele F.N.E. 
să hărtuiască bazele aeriene și a- 
numite centre administrative", trans
mite agenția France Presse. De ase
menea, șl în Imediata apropiere a 
capitalei sud-vietnameze, forte ale 
Frontului Național de Eliberare au 
continuat să acționeze cu vigoare. 
O luptă între cele două părți a fost 
angajată ieri la numai 4 kilometri 
de Saigon. Un sector 
gonezilor aflat la 15 
capitală a fost supus 
atac cu mortiere din 
ților.

militar al sai- 
kilometri de 
unui puternic 
partea patrio

IIșîSS:

de martori. Intre cei doi există di
ferente în ce privește talia, greuta
tea, culoarea părului, accentul, gus
turile, obiceiurile, diferente 
flagrante, de incompatibile, 
greu se poate crede că ar 
de simple nuanțe ale unei 
litățî complexe ?

— Cum se face că Galt,
este decît numele de împrumut al 
lui James Earl Ray, se găsea în 
1964 la New Orleans, unde lua lec
ții de dans, în timp ce exact în a-

atît de 
încît cu 
fi vorba 
persona-

care nu

I s-a efectuat 
transplantare a 
cum se știe, la 
părăsit spitalul

ia
o-
i-
l(i
și

CAPETOWN. — Celebrul pa
cient Philip Blaiberg a fost in
ternat din nou vineri la spi-\ 
talul Groote Shuur, unde 
22 ianuarie 
pe raf ia de 
nimii. După 
martie el a
de atunci de două ori pe săp- 
tămină a fost supus unui con
trol medical. Vineri, echipa 
de medici de la spitalul Groote 
Shuur care a participat la o- 
peratie, a hotărît să-l interne
ze timp de o săplămină pen
tru o examinare mai atentă 
El urmează să fie examinat și 
de profesorul Christian Barnard, 
după întoarcerea sa din turneul 
pe care-l efectuează în prezent 
prin citeva țări europene. îna
inte de a intra în spital, Phi
lip Blaiberg a declarat zia
riștilor : „Mă simt excelent" I.

a

K. K. K. 
este implicat ?

cursul anchetei poliției fede- 
americane a revenit, în mai

un zvon pri
mai mulți oameni de 
membri ai Ku-Klux- 
oferit un milion de 

care îl va ucide pe 
și Ray s-ar fi decba-

nute ou prilejul anchetei politiei fe
derale. Iată oîteva dintre ele:

— De ce, dacă FBI consideră pe 
Ray drept singurul asasin, nu a mo
dificat niciodată termenii mandatu
lui de urmărire, lansat la 13 zile 
după asasinat, oare solicită în con
tinuare găsirea unui oarecare Eric 
Starvo Galt, bănuit de a fi complo
tat, împreună cu un individ care se 
pare că ar fi fratele său, asasina
rea lui Martin Luther King ? De ce 
FBI-ul a difuzat diferite mandate de 
urmărire, unele pe numele lui Galt, 
iar altele pe

— Cum se 
Galt nu sînt
persoană, potrivit afirmațiilor poli
tiei federale, există atît de multe 
contradicții în semnalmentele date

ceastă perioadă Ray se găsea într-o 
închisoare din Missouri ?

— Un alt fapt surprinzător îl con
stituie banii cheltuiti cu atîta lar
ghețe de Galt: 500 dolari pentru a 
lua lecții de dans, 2 000 dolari pen
tru cumpărarea unui automobil 
„Mustang" în Alabama, alte sume 
imporbamte pentru a se deplasa 
timp de peste un an în numeroase 
state ale S.U.A. Or cum se poate 
ca Ray, care nu a muncit niciodată 
după ce a evadat la 23 aprilie 1967 
din Închisoarea din Missouri, să dis
pună de asemenea sume de bani ? 
Cheltuielile făcute de el vin de fapt 
în sprijinul Ideii unui complot, ca 
și a aceleia privind faptul :ă Ray 
a beneficiat de complici cînd a e- 
vadat din închisoare.

In 
rale 
multe rînduri întrebarea dacă asa
sinatul de la Memphis nu a fost o- 
pera binecunoscutei organizații ra
siste și teroriste Ku-Klux-Klan. A- 
ceste păreri au fost întărite de de
clarațiile făcute de Raymond Curtis, 
care a împărțit o celulă cu Ray. 
Intr-adevăr, acesta a arătat în 1963, 
după asasinarea președintelui Ken
nedy, că printre deținutii închisorii 
din Missouri circula 
vind faptul că 
afaceri sudiști, 
Klanului, ar fi 
dolari aceluia 
pastorul King,
rat gata să accepte această ofertă. 
De altfel, agenții FBI au lăsat să 
se înțeleagă, în legătură cu aceste 
declarații, că Ray putea foarte bine 
să fie un asasin plătit, doi oameni 
de afaceri — unul din Birminqhaia 
(Alabama), iar celălalt din New Or
leans — furnizîndu-i cele cîteva 
mii de dolari cheltuiti de Galt din 
august anul trecut pînă în aprilie 
anul acesta.

Iată numai cîteva din semnele de 
întrebare cărora autoritățile federale 
americane nu le-au putut da pînă 
la ora actuală nici un răspuns. In
tre timp, urmele asasinului liderului 
integraționist negru devin tot mal 
vagi. Nu puține sînt părerile ace
lora care afirmă că asasinatul de la 
Memphis ar putea să ajungă o e-< 
nigmă a istoriei, la fel cum s-a în- 
tîmplat și cu asasinatul de la Dallas.

I. RETEGAN
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