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care

E 1 Iunie! E sărbătoarea copilă
riei. E poate gîndul ce-1 răsfrîngem 
permanent în inimile noastre!

Copilăria este răspunderea mare 
pe care-o împlinim.

Pentru că copiii sînt o parte din 
suflet pe care noi, cei maturi, o dă- 
ruim străbunului pămînt.

Copiii sînt steagurile vieții noas
tre de toate zilele, pavoazul 
nent înăltat deasupra cetății, 
al visurilor și strădaniilor 
— spunea cineva.

Ce vedem noi, în copiii 
Distingem clar izvoare pure,
ca lacrima. Izvoare netulburi, 
duc cu ele ceva din chipul nostru, 
coi care le-am dat viată și mult din 
chipul luminos al tării dragi, 
voare ce duc fapta și cuvîntul < 
care-i învață. Copiii noștri, 
României de azi, preiau acum 
pură a tot ce e mai frumos, 
vrednic de veșnică cinstire. De ace
ea ne iubim copiii ! De 
niindrim cu ei ! Mîndria 
crește fericiți într-o tară 
demnă și liberă, este 
noastră. Pentru că sînt copiii noștri!

Cînd împlinesc o vîrstă, și-i săr
bătorim, împlinim și noi, cu ei ace
eași bucurie. Și-o sărbătorim împre
ună. Vegheî părintești a partidului 
nostru, deosebitei griji a statului 
nostru socialist pentru copiii noștri, 
ei le vor răspunde cu cinste. Pentru 
că sînt ai noștri, cei care azi 
construim o viață cum alții n-au 
rol.

E I Iunie. E ziua copilului: 
această zi de sărbătoare, cînd, 
cum pot, copiii ne aduc dovada 
concludentă că sînt părtași declarați 
la marea fericire ce-o trăim și pen
tru care muncim, de a le construi 
o viată fericită, tortele chipurilor 
lor ne luminează gîndurile. Buche
tele de flori oferite partidului 
rinte de aceste... flori 
suflări 
noastre 
că ni-l 
lernici, 
tori.

Copiii 
tregul glob terestru au sărbătoarea 
lor — 1 Iunie. In această zi se în
tîlnesc în gînduri toti copiii lumii. 
In această zi, și noi ne întîlnim în 
gînd cu toti copiii. Și cerem, împre
ună cu toti copiii lumii și pentru... 
toti copiii lumii, să fie pace-n lume. 
Pentru ca toti copiii noștri, toti 
piii lumii să fie teferi, voioși 
’dornici de-a-nvăta.

Acestei sărbători a copilăriei 
sărbătoriților de azi — copiii — noi, 
toti cei care veghem Ia viitorul lor, 
reînnoim urarea pe care de atîtea 
ori am pronuntat-o, cu ochii umezi 
fi animați de-o bucurie de nedes- 
CTis: LA MULȚI ANI!
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Titina VOROCECAvem copiii

In
așa

la ureche, 
cercei.

Nu-s alții mai frumoși.
Ei viața noastră-nseamna 
Iar dragostea ne-ndeamuă 
Să-i creștem viguroși.

noștri, 
azi copii, 
făclia

Avem copiii noștri, 
Cei mai frumoși copii 
Ei vor dura uzina 
Ce o-mpraștia lumina, 
Belșugul, bucurii.

IV
noștri,

nu orice copii 
flori la 
începui 
gize pe

Avem copiii 
Chiar dacă-s
El vor purta
Și-or duce România 
Pe brațe-n veșnicii.

Avem copiii noștri, 
Dar 
Sînt 
Sînt 
Sint

le
a-
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a delegației de partid
și de stat române

BRIONI — Trimișii speciali Ager- 
pres, S. Șlrujan și N. Plopeanu, 
transmit: Vineri dimineața, delega
ția de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, a plecat cu 
avionul din Dubrovnik spre Pola. 
Oaspeții români sînt însoțiți de Rato 
Dugonici, președintele Conferinței 
Federale a U.S.P.M.I., membru al

Consiliului Federației, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Iakov 
Blajevici. membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., președintele Skupști- 
nei R.S. Croatia, și alte persoane o- 
ficiale.

Pe aeroportul din Pola, membrii 
delegației române au fost salutat! 
de tovarășul Mialko Todorovici, se
cretar al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., membru al Consiliu
lui Federației, Mika Șpiliak, preșe-

Vecei Executive Federale.
Federației,

dintele
membru al Consiliului 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Pc-tar Stambolici, președintele C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Marko Nikezici, secretar do 
stat pentru afacerile externe, 
bru al C.C. al U.C.I., precum 
Antun Pavlinici, președintele 
știnei orășenești Pola, Ivan 
președintele Conferinței
a U.S.P.M., și alti reprezentanți 
organelor locale.

Delegația româna a plecat 
din portul Pola — împreună cu

mem- 
și de 
Sknp- 
Șilian,

orășenești 
al

apoi 
con-

ducătorii iugoslavi venili în întîm- 
pinare — spre Brioni, reședința do 
vară a președintelui R.S.F. Iugo
slavia, cu nava „Podgorka", escor
tată de vedete — torpiloare ale ma
rinei militare iugoslave.

La sosirea la Brioni, membrii de
legației române au fost întîmpinațt 
de tovarășul Iosip Broz Tito și so
ția, precum și de Vladimir Popovici, 
membru 
membru 
secretar 
publicii, 
Pe chei 
noare a

al Consiliului Federației, 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
general al președintelui Ro
și de alte persoane oficiale, 
era aliniată o gardă de o- 
marinei militar*1

Iz- 
celor 
copiii 
făclia 

mai

aceea ne 
lor de a 
luminoasă, 
și mîndria

butonieră, 
de eră, 
cîmpii.

II
noștriAvem copiii

Și nu-s ca aiți copii: 
Sint salve triumfale, 
Sint risele-n rafale, 
Sint spice aurii.

III
Avem copiii noștri
Șl nu sint rnulți ca ei: 
Sini vin de viță veche, 
Sint floarea
Sînt salbe și

pă- 
ale întregii 

românești, sînt qîndurile 
de caldă mulțumire. Pentru 
crește mîndrl, viguroși, pu- 
demni, cinstiți și îndatori-

de pretutindeni, de pe în-

co>-
Șl

5»

V. TEODORESCU
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Pentru amatorii
de
șl
de

televizoare
mașini
cusut

In depozitele I.C.R.M. au sosit în 
aceste zile mai multe sortimente de 
mărfuri care prezintă interes pen
tru mai multi cumpărători. Printre 
altele este vorba de televizoare tip 
Orion-Star, mașini de cusut „Ileana" 
format masă și format mobilă, tablă 
zincată de 0,4 șl 0,5 mm, covoare 
P.V.G. de diferite culori și cu aspect 
plăcut.

Incepînd de azji, aceste mărfuri 
pot fi găsite în magazinele de spe
cialitate ale municipiului.

INVERSĂRI
sortimentul pro- 

panificatie s-a di- 
bucurat cumpără- 

de multe feluri de

Faptul că 
duselor de 
versificat a 
torii. Și cît
produse găsești (adevărat că 
nu chiar totdeauna), din care 
poți alege: pîine 
ră, 
de cinci 
cornuri 
calități 
atîtea 
cozonac 

fide, 
covrigi de trei forme, gemeni, 
japoneze, împletituri. In total, 
23 de sortimente. Și calitatea 
lor satisface, în general, „fn 
general", pentru că magazinele 
cu firma „Pîine" continuă să 
ofere încă pîine veche. Dorim 
să ne referim însă 
pecte.

Sortimentul este 
cum se descurcă 
multitudine de produse cum
părătorul ? Prețul unora îl 
cunoaște, al altora nu prea. 
Cere o franzelă, cîteva cor
nuri, o pîine și un cozonac. 
Cum la tejghea e aglomera
ție, omul își ia repede mărun
țișul pus pe tejghea codind 
locul următorului. I s-a resti
tuit oare corect restul ? De 
unde să știe... In dreptul fran
zelelor, pe raft e prinsă eti-

franzelele 
feluri, 

de trei 
și tot 
preturi, 
cu sta- 

rahat, mac

intermedia-

cheta privind pîinea interme
diară, la alte produse etiche
ta lipsește. Corn u rile de 40 
de bani sînt amestecate ou 
cele de 25 de bani. Și inver
sările continuă. încerci să con
sulți o listă

Jurnal 
citadin

și simpiu,

Ia alte as-

variat. Dar 
în această

La expoziția
județeană de artă
plastică a elevilor

. Duminică dimineața, 40 de 
elevi de la școlile generale 
din Valea Jiului vor lua dru
mul Devei. Cei 40 elevi, po
sesori ai unor lucrări de artă 
plastică, selecționate pentru 
expoziția județeană, vor asista 
la deschiderea acestei expozi
ții, se vor întîlni cu cunoscuti 
artiști piastici din județul 
Hunedoara, nu vor lipsi de la 
feslivitatea de premiere a 
celor mai bune lucrări.

Le dorim jucces și..., în cu
rînd, drumul de fier să-i ducă 
pe cîțiva dintre ei și la expo
ziția pe tară de la București.

Au început
examenele
universitare

Astăzi, în întreaga tară, au 
început examenele universi
tare.

Febră examenelor a cuprins 
și pe studenții Institutului de 
mine din Petroșani. In amfi
teatre a coborît liniștea. La 
bibliotecă și în cămine lumi
nile ard pînă tîrziu. Ultimul 
act al anului universitar tre
buie trecut cu succes.

Primele emoții au fost în
vinse. Primii înscriși în cata
loage, din toți cei cinci ani 
de studii, s-au prezentat deja 
în fața comisiilor de exami
nare. Și prima constatare : cei 
mai multi dintre ei și-au con
tinuat seria notelor bune, 
acumulate în carnetul de stu
dent în primul semestru. Vor 
fi fără îndoială și... poticniri. 
Marea confruntare din amfi
teatre continuă...

Vom dovedi toată răspun 
derea față de sesizările și
scrisorile

Numeroasele scrisori adresate 
Consiliului popular al municipiului 
Petroșani și celorlalte consilii popu
lare orășenești și comunale consti
tuie o ilustrare a autorității și în
crederii de care se bucură organele 
administrației noastre locale de stat. 
Astfel, de la începutul 
ta, ne-au fost adresate 
scrisori. Prin acestea 
locuințe, eliberarea de
sau rezolvarea altor probleme, 
asemenea, în primele trei luni 
anului, am primit un număr de 
te 800 reclamatii și sesizări 
ne-au ajutat la descoperirea
abateri în comerț, îmbunătățirea 
transportului în comun, remedierea 
unor neajunsuri privind încălzirea 
centrală etc.

Consiliul popular municipal Petro
șani și celelalte consilii populare 
au analizat în ședințe de comitet 
executiv modul cum se rezolvă scri
sorile și sesizările oamenilor miun-

anului aces- 
peste 6 600 

se solicitau 
diferite acte 

De 
ale 

pes- 
care 
unor

Continuarea convorbirilor oficiale
Vineri după-amiază au continuat 

la Brioni convorbirile dintre delega
ția Republicii Socialiste 
condusă
Ceaușescu,
al P.C.R.,

România, 
de tovarășul Nicolae 
secretar general al C.C. 
președintele

de Stat, și delegația Republicii So
cialiste Federative 
dusă de tovarășul 
președintele R.S.F.

Iugoslavia, 
losip Broz 
Iugoslavia,

con- 
Tito, 
pre-

Consili ului (Continuare fn pag. a 4-a)

oamenilor

de care depinde în bună 
rezolvarea scrisorilor și se- 
oamenilor muncii. S-au or- 

colective de control în te-

vederea îmbunătățirii activi- 
solutionare a scrisorilor. Ca 

a acestor măsuri, s-a îmbu- 
radical rezolvarea sesizări-

cii. Gu acest prilej s-au luat măsuri 
pentru cunoașterea legislației în vi
goare de către aparatul comitetelor 
executive ale consiliilor populare și 
de către conducerile unităților eco
nomice 
măsură 
sizărilor 
ganizat
ren care au îndrumat unitățile tute
late în 
lății de 
urmare 
nătătit
lor, reclamatiilor și cererilor oame
nilor muncii în special calitatea și 
operativitatea rezolvării acestora. 
Totuși avem cazuri cînd unii condu
cători ai unităților economice 
rezolvă cu toată atenția 
ce li se încredințează, 
neajunsuri se întîlnesc la 
I.M.I.L. precum și la

nu 
sesizările 

Asemenea 
I.L.L. și 
consiliile

populare de la L/upeni și Petrila.
De asemenea, deși munca în ge-

munci!
neral s-a îmbunătățit, nu s-au luat 
cele mai corespunzătoare măsuri 
care să ducă la eliminarea cauze
lor care generează numărul mare da 
reclamagii, scrisori și sesizări. Exis
tă neajunsuri îndeosebi în întreține
rea și administrarea fondului loca
tiv, asigurarea căldurii și a apei 
calde, aprovizionarea populației 
mărfuri în sortimente diferite și 
cantități suficiente, neajunsuri 
salubrizarea orașelor precum și 
iluminatul public fată de care sec
torul I.R.E.H. nu acționează 
fioientă răspundere spre a 
tale.

In scopul de a înlesni 
cetățenilor

PE SCHELE.cu su- 
fl evt-

■■ ■

care doresc să
accesul 

sesizeze

Cornel PALEA 
biroului reclamați! și se- 
de la Consiliul popular

șeful 
sizări 
al municipiului Petroșani

ITINERAR
la sfirsit
de săptămină
CULTURAL

LA TEATRUL DE STAT

Sîmbătă și duminică, de la 
ora 20, Teatrul de stat „Va
lea Jiului" Petroșani prezintă, 
în premieră, piesa de 
succes a dramaturgului 
cez contemporan, Robert 
mas, ,,O crimă perfectă" 
„A doua împușcătură*).

mare 
fran- 
Tho- 
(sau

IA CASA DE CULTURA 
DIN PETROȘANI

Sîmbătă după-amiază, in 
holul acestui așezămînt cultu
ral, se va deschide o expozi
ție de obiecte miniaturale con
fecționate de preșcolari și de 
elevii claselor I din Petroșani.

0 La ora 17, tot sîmbătă, 
în cinstea Zilei internaționale 
a copilului, cei mai mici elevi 
și copiii de la grădinițele pe- 
troșănene vor prezenta un 
prooram artistic.

lor-
de amatori 
vor întrece 

concurs, ur

Duminică dimineața, 
matiile artistice 
din Petroșani se 
într-un spectacol

(Continuare în pag a î-a»

PRE GATIRI

aflat la
O.C.L. Alimentara).

Cui îi convine 
versare ? Numai 
tori 
ti(a 
25, 
vor

de preturi dar nu 
o descoperi 
(cum este cazul 
și la magazinul 
nr. 7 — ges
tionară tov. Mi- 
luai Rozalia — 

parterul sediului

această in- 
unor vînză- 

astfel por- 
15, 20, 
fleac !" 
tocmai

un

care găsesc
de a „greși" cu

30 de bani. „Un 
zice unii. Că nu e
fleac, o certifică reciama- 

tiile sosite la redacție din ca
re rezultă că sistemul nemul
țumește. Și pe bună dreptate, 
pentru că

Deci, se 
ind vorba 
montară a

e vorba de ciubuc, 
impun măsuri. Fi

de o cerință ele- 
comerțului, oa pre

țurile să fie afișate la loc 
zibi'l, nutrim convingerea 
O.C.L. Alimentara va trece 
mai curînd la îndreptarea 
cestor inversiuni...

Fr. VETRO

Frumusețile create de om și cele ale naturii formează ua tablou armonios.

(Continuare în pag. a 3-a}
Prin 
orașele 

lumii

î n vederea
Jocurilor
Olimpice

de fie-Jocurile Olimpice au loc 
care dată în altă tară de pe glob. 
Mexicul este prima țară latino-ame- 
ricană care va avea cinstea să găz
duiască pe cei mai buni sportivi din 
lume. Cea de a 19-a ediție a Jocu
rilor Olimpice se va desfășura aici 
între 12 și 27 octombrie a.c. A 
fost aleasă această dată pentru că 
atunci se termină anotimpul ploios 
și urmează o perioadă de timp us
cat și răcoros.

Sportivii au 
numere zilele. 
1965, la radio,
sa mexicană se anunța: 
rămas 956 de zile... 365 de zile... 154 
de zile..." Dar nu peste mult timp 
se va ajunge și la ziua „zero*.

Mexicul intenționează să bată a- 
nul acesta toate recordurile : și-au 
anunțat participarea 100 de țări (fa
tă de 94 la Tokio), iar în 
sosi

început de mult să 
încă din octombrie 

televiziune și în pre- 
,,Au mai

100 000 de oaspeți (la 
60 000).
ce

total vor 
Tokio au

locuito- 
Mexicul se

privește numărul
45 milioane
pe continentul american pe 
treilea, după S.U.A. și Bra-

Sitiiat între oceanele Atlantic

situează 
locul al 
zilia.
și Pacific, el ocupă un teritoriu de 
1 972 546 kmp. Coastele lui sînt

acoperite cu jungle 
munții din interiorul 
rile veșnic înzăpezite, 
tară locuiesc mai multi oameni cate 
vorbesc spaniola decît în Spania în
săși.

Capitala — Ciudad de Mexico — 
este situată la o altitudine de 2 886 
m și are o populație de 3 118 656 
locuitori. Orașul a cunoscut o dez
voltare rapidă ; remarcabilă este A- 
venida Insurgentes — cel mai lung 
bujevard din lume. La 400 de ani 
după ce conchistadorii spanioli au 
distrus cultura indiană, Mexicul a 
fost primul dintre statele latino-a- 
mericane care și-a întors privirea 
spre trecutul său ce părea’ uitat pen
tru totdeauna.

Țara are cea mai stabilă 
din America Latină, 
indice de dezvoltare economică 
cel mai stabil sistem politic de pe 
continent. Venitul anual pe 
locuitor este de 443 dolari, 
înseamnă de aproape două 
mult decît în Brazilia (232 
In ultimele trei decenii, președinții 
Mexicului au putut să-și ducă inaa-<

iaeluxuriante, 
tării au piscif-

In această

valută
cel mai înalt 

St

cap 
ceea 
ori mat 
dolari).

de 
ce

(Continuare în pag. a 3-a}
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TRASEE TURISTICE
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Ar putea ajunge
pe masa toate

de operafie

Text și foto: A. DULA (Agerpres)

Ia Lupeni 
în scurt 

din Valea 
greva s-a

de
ar

ra 
la 
de 
de

plecare pe traseele
Accesul la cabană 

prin construirea dru- 
din comuna Nucșoa-

gre- 
timp 
Jiu- 
des-

5

filer, 
avînd 
o fa- 
poatăr

miner ?

se declanșează 
zi, după cum 
timpului, ea

mittey'uluhu

din 
Re- 
me- 
do-

localitălile Văii 
ilegal sindicate 

iau parte la în- 
ce erau orga-

familiar, în timp ce 
de război a rămas

o 
a- 
fi-

mica broască țes- 
Un examen radiolo- 
broasca este încă 

cînd a aflat aceasta
„Broasca ticăie ca un

CABANA PIETRELE

Pentru
și despre
copii
i£i

ȘTIATI CĂ
IN IUGOSLAVIA a fost construit 

cel mai mare vagon de cale ferată 
din Europa. Ei cîntărește 160 tone 
și are o capacitate de încărcare de 
320 tone.

★
FLUVIUL Mekong este unul din 

cele mai mari cursuri de apă din 
lume. El are o lungime de 4 500 km.

■ > '-ja'jf'j—:>«r

Turiștii care vizitează Retezatul 
își stabilesc, de regulă, „cartierul 
general", la cabana Pietrele, de 
unde alcătuiesc circuite zilnice, sea- 
ra întoreîndu-se la cabană.

Prin poziția sa fală de obiectivele 
turistice ale masivului Retezat, ca
bana Pietrele este considerată ca o 
ideală bază de 
acestor munți, 
s-a ușurat mult 
mului forestier

pînă la punctul denumit Clinic, 
Nucșoara ajungîndu-se pe drumul 

j tară de la stația G.F.R. Ohaba 
? sub Piatră.
Odată ajunși al cabană (altitudi

nea 1 480 m), vîrfurile, văile și la
curile Retezatului ne stau la dispo
ziție...

In afară de cabana principală, în 
jurul acesteia se găsesc mai multe 
■ abane mici, foarte atrăgătoare, care 
sporesc farmecul locurilor și intere
sul turiștilor.

Clișeele alăturate vă prezintă ca
bana Pietrele și Tăul Porții, cu fai
moșii colți ai Judelui.

In primele luni ale anului 1916, 
un număr de 32 de muncitori 
Lupeni se adresează Comisiei de 
clamatii din Budapesta cu un 
moriu în care după cum arată 
cumentul 924 din 1916, arătau : „VS- 
zînd soarta și situația grea a tării, 
am suferit și nu ne-am plîns nimă
nui; flămînzi, plini de frig, zdren- 
toși și lipsiți de multe lucruri, fără 
a tine cont că toate sînt atît de 
scumpe și tot ce trebuie să cum-

Micuțul Brad Haines, în vîrstă 
2 ani, din orașul Bountiful (Utah) 
putea să ajungă pe masa de opera
ție. La începutul acestei săptămîni, 
Brad a înghițit 
toasă „Myrtle", 
gic a arătat că 
vie. Brad a rîs 
și a spus: 
ceas".

LA ȘCOALA de slat din Brent
wood (S.U.A.), unul din profesorii 
de citire și aritmetică este un cal
culator electronic care vorbește ele
vului și răspunde la întrebările Iul.

Acesta este primul calculator e- 
lectronic care predă. In cazul ele
vilor inteligenli, mașina omite no
țiunile elementare și trece direct la 
probleme mai complicate. Elevii ră
mași în urmă sînt trecuți automat 
la exerciții corective. Calculatorul 
electronic nu predă însă singur, pen
tru moment el mai are nevoie de 
ajutorul învăță torului.

E
POTR1VIT unei statistici a Minis

terului Culturii, în Ungaria funcțio
nează în prezent 3 300 de grădinile 
de copii frecventate de 196 973 de 
preșcolari. Numărul educatoareloi 
care lucrează în aceste instituții 
este de 10 788. In Ungaria, 52,1 la 
sută din copiii între 3 și 6 ani merg 
la grădiniță.

va războiului, pentru cucerirea li
bertăților democratice, pentru eli
berarea socială.

La 18 mai 1917 
nouă grevă de o 
testă documentele
ind precedată de numeroase frămîn- 
tări și agitații. Acum, alături de ve
chile revendicări ale muncitorilor, 
se cere și plata de către stat a dau
nelor de război suferite de gospo
dăriile minerilor.

De teama luptei revoluționare, 
autoritățile sînt nevoite să accepte 
o majorare a salariilor cu 10 la suta 
și un ajutor 
plata daunelor 
nerezolvată.

In aproape
Jiului se înființează 
și, mii de muncitori 
trunirile clandestine 
nizate pentru formularea revendică
rilor.

In ultimele luni ale anului 1917 
și începutul anului 1918 au loc mai 
multe greve parțiale de scurtă du
rată. La unele dintre ele au luat 
parte și Soțiile muncitorilor. In 
Vulcan, la 28 decembrie 1917, 600 
de femei au atacat magazinul de a- 
limente, dar fiind urmărite de jan
darmi, s-au retras.

In 14—21 ianuarie 1918 are loc 
greva generală împotriva războiului 
Ia care se alătură și muncitorimea 
Văii Jiului orqaniz.înd puternice de
monstrații antirăzboinice pentru în
cheierea cît mai grabnică a păcii, 
pentru vot universal si satisfacerea 
revendicărilor. Ca urmare. Ministe
rul de Interne austro-ungar este ne
voit să recunoască statutele sindi
catelor miniere, legalizîndu-le la 28 
ianuarie 
1918 se 
în toate 
Jiului.

La 18 
nerl din 
ganizată
lîngă revendicările 
puse șl unele revendicări cu carac
ter politic. Muncitorii ies la demon
strații pe stradă, încălcînd leaile 
militare re interziceau demonstra
țiile. Armata nu poate să oprească 
demonstrația, sînt cerute în ajutor 
noi forte militare. In acest scop an 
fost aduși 1 500 de soldați și un ju
decător militar pentru a judeca aici 
pe conducătorii orevei. Dar cu toa
te măsurile luate, greva continuă 
pînă la 21 martie cînd armata reu
șește să determine reluarea taierului.

IN FAMILIA țăranului Mozaffai 
din satul Damqhenat-Djunegan, din 
Iran, s-a. născut un copil neobișnuit, 
o fetită care din a treia zi își recu
noaște părinții, iar la vîrsta de o 
lună ședea și se juca. La două luni, 
ea mînca ca un adult — pîine, orez 
și carne, iar la trei luni mergea. La 
6 luni cîntărea 8 kilograme și avea 
60 cm înălțime, ca toti copii de a- 
ceastă vîrstă, dar alerga, se juca și 
se comporta ra tm

pere un muncitor sărac se scumpeș
te de la o zi le alta, am continuat 
munca. Insă muncitorului sărac, în- 
tr-un cuvînt minerului, nu 1 se îm
bunătățește plata cu nici un 
In lumea scumpă de astăzi, 
un cîștig de 2—4 coroane și 
milie de 7—8 membri, cum să 
trăi și să se îmbrace un
Insă acum nu mai putem suporta 
lipsurile și ne-am adresat întreprin
derii pentru a ne îmbunătăți sala
rul măcar cu cîtiva fileri. Întreprin
derea însă ne-a respins spunînd că 
nu ne poate ajuta deși dintre noi 
sînt multi care nu numai că nu mal 
pot lucra, dar nici măcar nu pot um
bla pe stradă de foame și cu toate 
acestea sîntem scoși la muncă cu 
baioneta".

Acest memoriu, ca și multe altele 
înaintate anterior, a rămas fără nici 
un rezultat fapt ce a dus la o adîn- 
cire a nemulțumirilor. Astfel, la 28 
mai 1916 se declară 
vă. Greva a cuprins 
și restul localităților 
lui. Deși, la început,
fășurat în mod organizat și într-o 
atmosferă combativă, minerii fiind 
conduși de către comitetul de gre
vă, hotărîti să obțină revendicările 
lor economice și politice, ea a fost 
înăbușită prin intervenția brutală a 
armatei. La acțiunea de reprimare 
a grevei, pe lîngă forțele armate 
locale, a participat și un batalion 
de soldați echipați de război, aduși 
de la Sibiu special în acest scop.

Această grevă care a cuprins în
treaga Vale a Jiului, a durat de la 
28 mai pînă la 6 iulie 1916. și a fost 
una din cele mai mari manifestări 
revoluționare ale minerilor în anii 
de la începutul războiului. Condu
să de elemente înaintate, la ea au 
participat muncitori români 
alte naționalități, dovadă 
lății de clasă împotriva 
teroarei și războiului.

Intrarea României în 
partea Antantei 
o accentuare a 
poporului român 
mai ales după 
Austro-Ungariei.
rațiunilor militare în Valea Jiului, 
a determinat abandonarea tempora
ră a minelor fapt ce 
mai mare scădere a 
cărbune.

Pentru 
cărbune 
în mine
neglijîndu-se total lucrările prelimi
nare de pregătire și asigurare.

Concomitent cu intensificarea mun
cii, se trece la o și mai mare asu
prire socială și națională a munci
torilor. Acest fapt determină o creș
tere a luptei revoluționare împotri-

copil de 4 ani.

urmă, în
de trans-

în
serie
copii. Au fostRAPORTUL FETE 

ÎN LUME

oricît de

Obligațiile meseriei

merge

Foca din NeagrăMarea
vorbim

ani, pe litoralul

Negre se știe Încă din

ca

vă veți

alb (Monachus 
în Marea Nea-

XV-lea. 
Bravo ! 
lui Ca-

pungaș 
de un

abdomenul 
răspîndită

nu s-au mal 
teritoriale

sau în 
războii 
în anii
Anglia

intră un 
ciocnește

este mai 
de a se

în sfîr-
băletllor

ul- 
în- 
ale

SFiaduse din revista sovietică 
„Sputnik"

| de prof. V. IAȚENCO

nici o deviere de la pro- 
oblșnuit.
aceste constatări, 
ar părea ele, nu au găsit 
prezent nici o explicație

este absolut in- 
Oaliacra — prio

ri fost de-

BAIEJI

Foto: N. MOt DOVEANCCăprioare in grădina zoologică din Simeria.

Metoda logica
Profesorul: Spune-mi cine a 

fost tatăl lui Ludovic al XVI- 
lea ?

Elevul (după un moment de 
gîndire) : Ludovic al

Profesorul : Așa-i.
Dar cine a fost tatăl 
rol al Vll-lea?

Elevul (bucuros): Carol al 
Vl-lea.

Profesorul: Minunat. Dar,
spune-mi, le rog, cine a fost 
tatăl lui Fiancisc 1 ?

Elevul : Francisc zero...

Intr-un bar 
mărunt și se 
„coleg" de profesie:

— Salutare! Cum 
treaba ?

— Iartă-mă, dragă,
altă dată. Mă grăbesc. Trebuie 
să fiu neapărat la parada mo
dei viitorului sezon.

— Dar ce, ai înnebunit? N-ai 
re face ?

— Din conlră. Este o curlo- 
uitate pur profesională.

— Nn înțeleg.
— Trebuie să știu unde 

fi așezate buzunarele...

Cîteva răspunsuri 
Io poșta literara

— Acasă toti ai 
privesc scrierile 
prostii...

— Credeti-ne, 
noastră 
pasă.

pe niște

revista

iubesc spuse Va- 
o sărută pe gît lingă

— Te 
sile, și 
băi bie...

— Dv., desigur, obosiți mult 
cînd vă scrieți povestirile. Vă 
sfătuim să vă puneți compre
se cu apă rece pe frunte lingă 
talie.

In lume se nasc în medie la fie
care 100 de fete 106 băieți. Dar se
xul masculin nu păstrează avantajul 
numărului deoarece șansele de su
praviețuire sînt pînă la vîrsta de 
20 de ani mai scăzute pentru băieți 
decît pentru fete.

Raportul între numărul băieților 
și cel al fetelor la naștere variază 
în funcție de un oarecare număr 
de factori dintre care unii destul de

surprinzători. Aparent, rasa Joacă
un rol important: femeile negre
nasc de exemplu 102,6 băieți fațK 
de 100 de fete, iar cele din Goreea 
și Grecia 113,2 băieți la 100 de fete. 
Un factor hotărîtor pare să fie șl 
vîrsta tatălui. Cu cît ca 
înaintată, cu attt șansele 
naște băieți scad.

Statisticile au menționat 
șit că frecventa nașterii

crește In timpul războaielor 
perioadele imediat de după 
fenomenul a fost observat 
1940 și 1950 în Germania,
și Statele Unite, în timp ce în El
veția nu s-a înregistrat în aceeași 
perioadă 
centajul

Toate 
ciudate 
pînă în
științifică.

și de 
a șolidari- 
exploatării,

război do 
după sinea atras

înrăutățirii situației 
din Transilvania, 

ofensiva împotriva 
Desfășurarea ope-

a dus la o 
producției

producției

șl 
de

demenținerea
necesare războiului, munca 
se intensifică la maxim,

1918. In primăvara anului 
înființează legal sindicate 

contrele miniere din Valea

martie 1918 muncitorii mi- 
Lupenl declară o qrevă or- 
de sindicate la rare, pe 

economice, sînt

CU CÎTEVA luni 
S.U.A. s-au făcut o 
plantări de ficat la
operați Carry Brown și Carol Ma- 
court în vîrstă do 16 luni și Paula 
Hansen si Julia Rodriguez în vîrstă 
de 
de 
Și 
au

doi ani. Cazul Juliei era extrem 
grav — ea avea cancer la ficat 

era condamnată. Toți patru copil 
fost tratați cu hormoni și corti

zon pentru 
organismului 
transplantat, 
în afară

Prof.
de la

P. MUNTEANU 
Arhivele statului

I. POPOROGU

Ei

de

a se neutraliza reacția 
fată de organul străin 
In prezent, copiii sînt 

orice pericol.

SOU ADZE, în vîrslă de îl 
mai tînără cîntăreată de

U.R.S.S.,

IRMA 
ani, cea 
muzică de estradă din U.R.S.S., a 
pregătit pentru stagiunea de vară 
un repertoriu de cîntece în 18 limbi.

Irma a dat primul său recital Ia 
vîrsta de 5 ani; la 6 ani ea a fost 
admisă ca solistă într-un ansamblu 
de estradă. In prezent Irma termină 
clasa a VH-a la o școală de muzică.

Foca din Marca Neagră este fără 
îndoială unul din cei mai rari re
prezentau ai mamiferelor din aceas
tă zonă. De aceea se depun efor
turi pentru păstrarea puținelor e- 
xemplare care se mai găsesc.

Despre existenta focilor pe litora
lul Mării 
1785.

Foca cu 
cilbiventeT) 
gră face parte din familia focilor fără 
urechi, ordinul pinipedelor și I se 
mai spune și „vitei de mare" sau 
„mireasa mării". De fapt ea este o 
specie mediteraneeană care trăiește 
mai ales pe litoralul Africii de nord 
și în Marea Adriatică. Se întîlnește 
și în Oceanul Atlantic în jurul Insu
lei Madeira și Insulelor Canare. Fo
cile de pe litoralul Mării Negre sînt 
pe cale de dispariție. In afara lito
ralului bulgar ele se mai întîlnesc 
în România și pe coasta Anatoliel. 
In trecut, această focă cu abdome
nul alb se întîlne>a și în Uniunea 
Sovietică pe coastele Crimeei și mal 
ales în Golful Sevastopol, unde la 
începutul secolului nostru pescarii 
plecau la vînătoare de foci în jurul

așa-numitelor „peșteri ale urșilor", 
dincolo de farul din Herson. In 
timele decenii însă 
tîlnit foci în apele 
Uniunii Sovietice.

Pînă acum 20 de
bulgar al Mării Negre existau 86 
de foci, dar din cauza excesului de 
vînal numărul lor a scăzut consi
derabil. Potrivit informațiilor oferite 
de pescari, grăniceri și cercetătorii 
științifici de la Acvariumul din Var
na ar mai exista vreo zece exem
plare. Focile de pe litoralul bulgar 
sînt grupate în două locuri — la 
Capul Maslen și la Caliacra, unde 
pe vreme rea și în timpul nopții
ele se ascund In numeroasele peș-
teri și microfiordurl.

Foca cu abdomenul alb de pe H-
toralul Mării Negre are corpul în
formă de fus, lung pînă la 8,8 m.
Capul este rotund. iar membrele,
transformate în înotătoare, foarte 
scurte. Corpul animalului, acoperit 
cu păr scurt, este de culoare cafe
niu închis pe spinare, iar partea din 
fată a capului, membrele și abdo
menul au o culoare alb-murdar. U-

neori, șl pe părțile laterale ale cor
pului există fîșll sau pete albicioa
se. Ca toate mamiferele, foca res
piră prin plămîni și își alăptează 
puii. Ea nu poate rămîne sub apă 
mai mult de 10 minute. Este un ani
mal foarte blând, care poate fi ușor 
domesticit. Puii sînt foarte simpatici 
șl încrezători. Ei sug vreo două luni, 
după care încep să-și caute singuri 
hrana. La vîrsta de doi ani sînt deja 
adulti. Aceste foci trăiesc 35—40 
de ani.

Foca se hrănește cu pește. Uneori 
intră în năvoadele pescarilor unde 
distruge mari cantități din peștele 
prins, iar dacă este alungată, rupe 
năvoadele. Din această cau2ă, pesca
rii urau acest animal și îl persecu
tau, cu toate că încă din 1890 exista 
o dispoziție care interzicea exter
minarea focilor.

Cu toate că se hrănesc numai cu 
poște, focile nu pot avea o influentă 
dăunătoare asupra rezervelor de 
pește de pe litoralul Mării Neqre. 
Vînătoare<a focilor 
terzisă și Golful 
cipalul adăpost al 
clarat rezervație.

JOCURI DISTRACTIVE
La primii păți

MIC IOSIF 
student I.M.P.

la
9)

ORIZONTAL: 1) Inima... Ceho
slovaciei — Primul pas al săptămâ
nii 2) Părinte studențesc (pi.) —
Udrea Marin 3) Șeful sectorului su
flete... adormite — Nu intră pe ușă 
4) Primii pași — lșj are izvorul ta. 
Slatina 5) Avocat — De la (od) — 
Haina magistralilor 6) Merg legănat
— Pășește cu nasu-n vînt 7) Ținta 
pașilor ucenicului — Dimpotrivă 8) 
Face din vorbă... vorbă — Diminu
tiv masculin 9) „înainta marș" (pl)
— Adrian acasă 10) Zar "la table — 

ul 11) Aceiași pași — 
VERTICAL: 1) Iți în-

i pași în studenție 2) 
ho- 

La un pas în spatele loco- 
4) Cuget 1 — Fizician Iran- 

— Diminutiv feminin 5) Vaiet 
mic decît 

în zece pași 
Prefix la centru 
carte 8) Sau — 
Stop! — La pri

mai știu să meargă.

Trimis la alt 
Rîu spartan;- 
drumă primii
Merge pe urinele altora 3) Gen 
tanic - 
motive 
ccz
(reg) — Un băiat mai 
tomul 6) Din zece 
Vorba mielului 
7) Vorbire ca 
Fac pași înapoi 
mii pași 10) Nu

DI» COSMOS
Aximilem prin absurd, că un cosmonaut pleacă în linie 

dreaptă de pe pămînt Ja ora 10, cu o viteză de 300 000 
km/secundă. După* cinci minute (pămîntene) de călătorie ad
mitem, tot prin absurd, că nava cosmică își mărește viteza 
Ia 600 000 km/socundă.

Considerînd că cosmonautul poate observa acele unui 
(v-asocHK' situat pe pămînt, să se spumă : cît va vedea el 
că indică ceasornicul la ora 10 și 5 minute, precum și la 
ora 10 și 10 minute, dacă viteza luminii este de 300 000 
km/secundă ?

SPECIALIZA RF 
(Triverb 2,5,6)

A. SAIMAC — Petroșani

sportiva
(Triverb 4,2,7)

DETERGENT
(Rebus criptografic: 6,8)

Vasile MOLODEȚ — Petroșani I. IVANESCU — Lupeni

DEZLEGĂRILE JOCURILOR
APĂRUTE 1N RUBRICA DIN Nr. 5 779 (25 MAI) ,|i

Triunghi (orizontal și vertical): 1) Acaparare 2) Căpătate 3) Aparâ-j 
te 4) Părere 5) Atare 6) Rate 7) Ale 8) Re 9) E; Din arhitectură (triverb):’ 
Scări în serpentină; Monoverb: Destindere; Aritmogrif; de la A la Bi 
Vertebrale; Secret (biverb): in taină.
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FASCINANTE GEOMETRII ARHI
TECTONICE — trepte spre confor
tul și intimitatea locuinței.

LOTO
La tragerea LOTO din 31 mai 1968 

bii fost extrase următoarele numere: 
50, 85, 60, 41, 49, 65, 29, 31 

23, 61, 17, 24.
Fond de premii : 922 838 lei.

Vom dovedi toată răspun
derea fată de sesizările și 

scrisorile 

oamenilor muncii
/tlJtmnre din pag. 1)

personal unele deficiente și să se 
prezinte direct cadrelor de condu- 
cere, comitetul executiv a organizat 
pi.unirea zilnică a oamenilor mun
cii în audientă de către președinți, 
vicepreședinți și secretari ai consi
liilor populare, măsură care a avut 
drept rezultat primirea în audiență 
n unui mare număr de cetățeni. Ast
fel la Comitetul executiv al Consi
liului popular municipal s-au pre
zentat peste 1 300 cetățeni în au
dientă.

In vederea înlăturării deficiențe- 
Joi ce mai există privind rezolva* 
rca sesizărilor, reclamațiilor și cere
rilor cetățenilor, s-au luat măsuri 
pentru ra fiecare salariat care pri
mește spre rezolvare o scrisoare să 
o rezolve personal, să discute în 
mod obligatoriu cu cel în cauză, iar 
răspunsurile care se dau să fie în 
spiritul legilor în vigoare, indiferent 
dată sînt sau nu favorabile, pentru 
» evita repetarea reclamației în a- 
ceeași problemă. Pentru scrisori re-

------------------- —-------------------- ........... 1 ' 1 r

Uonluiruii din incinta noii mine Bărbăleni.

Foto; N. MOLDOVEANU

Itinerar SECVENJE CULTURALE
(Urmare din pag. 1)

ganizat în cadrul fazei orășe
nești a Festivalului tineretu
lui hunedorean.

SPORTIV
HANDBAL

+ In ultima etapă a cam
pionatului divizionar B, echi
pa feminina de handbal a 
Școlii sportive din Petroșani 
va întîlni, duminică, la ora 11, 
pe stadionul Jiul, formația 
bucureșteană Universitatea 11. 
In deschidere: Școala sporti
vă Petroșani — Utilajul Petro
șani (campionatul județean).

+ Sîmbătă, în cadrul cam
pionatului municipal, vor avea 
ioc întîlnirile dintre Știința II 
Petroșani și Parîngul Lonea 
(teren Jiul, ora 17), Jiul Pe- 
trila — Minerul Lupeni șl 
Școala profesională Lupeni — 
Minerul Vulcan.

FOTBAL

+ In ultima etapă a cam

O acțiune reușita• •
La invitația Comitetului municipal 

pentru cultură și artă, lectorul uni
versitar Ștefan Stoenescu de la ca
tedra de limbi romanice a Univer
sității din București a conferențiat, 
vineri după amiază, la Gasa de cul- 
tuîă din Petroșani, despre „Conflu
ențe estetice Steewens — Brâncuși 
— Enescu". Asistenta, formată în

Avancronică fotbalistică

l/LT/MA ETAPĂ...
Miine seară — cînd cavalerii flu

ierului, delegați să conducă ulti
mele partide din campionatele di
vizionare B și G și din campionatul 
interjudetean, vor fluiera mai pre
lung, vestind sfîrșitul meciurilor — 
se va trage cortina peste stagiunea 
fotbalistică 1967 — 68. Mîine seară 
ne vom edifica și asupra ultimelor 
incertitudini care planează încă, 
pe undeva, atît la „ultimele etaje'*' 
cît și la subsolurile clasamentelor. 
Atenția tuturor Iubitorilor de fot- 

petate și în grup s-au constituit co
lective de cercetare formate din de- 
putați și alți reprezentanți al orga
nizațiilor de masă pentru a se pu
tea da răspunsuri cît mai compe
tente. Se vor lua în continuare mă
suri pentru îmbunătățirea activității 
unităților prestatoare de servicii, 
creșterea răspunderii personale fată 
de sarcinile încredințate, eliminarea 
oricăror tendințe de formalism și bi
rocratism din munca aparatului con
siliilor populare, pentru respecta
rea legilor statului, întărirea exigen
tei tu muncă și tragerea la răspun
dere a celor care se fac vinovați 
de nerespectarea indicațiilor date.

Noi, lucrătorii din cadrul apara
tului consiliilor populare care a- 
vein sarcini pe linia rezolvării scri
sorilor și sesizărilor oamenilor mun
cii, ne însușim pe deplin indicațiile 
partidului pentru îmbunătățirea acti
vității în acest sector de muncă a- 
tît de important și ne vom strădui 
să Ie aplicăm întocmai, dovedind o 
permanentă preocupare fată de inte
resele oamenilor muncii. 

pionatului diviziei G, la Lu
peni, un meci atractiv: Mine
rul — Minerul Amina (ora 10).

0 Campionatul interjude- 
țean programează în Valea 
Jiului și la Hațeg următoarele 
partide: Minerul Uricani —
Minerul Aninoasa; Construc
torul Lupeni — Parîngul Lo
nea; Preparatorul Petrila — 
Știința Petroșani și Abatorul 
Hațeg — Constructorul minier 
Petroșani.

ATLETISM

In zilele de 1 și 2 iunie, la 
Petroșani, sînt programate în
trecerile atletice ale etapei 
finale a campionatului repu
blican al școlilor profesionale, 
din cadrul Ministerului Mine
lor.

TIR

Etapa județeană a „Cupei 
F.R.T." se va desfășura du
minică, la poligonul din Pe
troșani.

marea majoritate din cadre didac
tice, a avut numai cuvinte elogiati- 
ve despre documentarea și modul 
captivant de expunere al conferen
țiarului bucureștean, exprimîndu-șl 
convingerea că astfel de acțiuni 
utile și bine pregătite vor stîrnl 
crficînd interesul maselor.

bal va fi îndreptată, mîine (în lip
sa meciurilor finale din campiona
tul diviziei A, programate dumi
nica viitoare), asupra unor partide 
decisive pentru configurarea defi
nitivă a clasamentelor. In ambele 
serii ale diviziei B, cele două e- 
chipe care vor fi anul viitor... oas
pete sau gazde ale Jiului în A sînt 
deja cunoscute: Vagonul Arad șl 
Politehnica Iași. Din seria a doua 
este cunoscută și echipa care va 
participa la barajul pentru A, de Ia 
Timișoara (sau București): Grișul
Oradea, o formație tînără dar redu
tabilă. La periferia seriei se pare 
că cele mai multe șanse de a... 
se-ndrepta spre C (sau baraj) Ie au 
Gaz metan Mediaș și A.S. Cugir. 
Doar victoriile în deplasare, foar
te puțin prezumtive (la Arad șl, 
respectiv, Ia Baia Mare), le-ar mai 
putea salva ! In seria I ocupanta 
locului 2, care va avea dreptul de 
a participa la baraj, va fl decisă 
în meciurile de la Brașov (Metrom 
— Electronica^ Obor) și Galati (Po
litehnica — Ceahlăul Piatra Neamț). 
Un meci egal Ia Brașov va permite 
echipei bucureștene să-și încerce 
forțele în baraj cu... Progresul, 
A.S.A. sau Steagul roșu Brașov! In 
zona lanternei roșii, în această se
rie, situația e clară: Victoria Ro
man și Chimia Rm. Vîlcea și-au

TIS! CL AKCUL

Comportarea foarte bună a arcașilor 
de la Spartac Petroșani, la Tg. Mureș

In zilele de 25 și 26 mai a.c., o- 
rașul Tg. Mureș a găzduit a cincea 
ediție a „Cupei municipiului Tg. 
Mureș" la tir cu arcul. Au fost pre- 
zenti 40 de concurentl reprez.entînd 
puternice asociații sportive din 
tară.

Valea Jiului a fost reprezentată 
de trăgătorii de la A.S. Spartac Pe
troșani, singura asociație sportivă 
care are secție de tir cu arcul. Spre 
mulțumirea noastră, petroșănenii au 
avut o comportare foarte bună. 
Astfel, Tamaș Vasile a ocupat un 
valoros loc III la Individual, iar pe 
echipe Spartac Petroșani s-a situat 
pe locul IV din 9 echipe partici
pante la întrecere.

(Urmare din pag. 1) 

datul pînă la termenul prevăzut de 
constituție (6 ani) și abia după ace
ea să cedeze locul succesorului a- 
les, fapt fără precedent în țările din 
Occident.

Dar în Mexic există și contraste 
puternice: în apropierea palatelor 
luxoase ale sutelor de milionari se 
înșiră nenumărate cocioabe ale să
răcimii.

Astăzi, după o jumătate de secol 
de la proclamarea constituției, 
150 000 de mari moșieri mai posedă 
încă o șesime din pămîntul cultiva- 
bil. 0 singură familie deține pe li
toralul Ocjeanului Pacific o plajă 
lungă de 86 km.

Jumătate din populația mexicană 
de la sate este nevoită să se mul
țumească cu mai puțin de 20 la su
tă din venitul național. Salariul me
diu pe zi este de 5—10 pesos.

Din cauza situației mizere de la 
sate are loc un proces crescînd de 
exod către orașe în special spre 
centre industriale ca Ciudad de 
Mexico sau Monterrey. Potrivit sta
tisticii economice mexicane, numai 
în capitală vin anual aproximativ 
600 000 de oameni, ceea ce are drept

TEIEVIZIUNE
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17.30 Pentru cei mici : Lanter
na magică. Se vor pre
zenta filmele : „Prima zi 
de vacanță"; „Puiul de 
elefant", „Aventurile lui 
Joe" ; „Băiatul și căr
bunele".

18,00 Mult e dulce și frumoa
să — emisiune de lim
bă română.

18.30 Pentru pionieri și șco
lari : „Noile aventuri ale 
echipajului Val-Vîrtej".

19,00 Aspecte de la turneul 
final al Campionatului 
național de box. Tran
smisiune de la Stadionul 
Republicii.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Lumea copiilor. O călă

torie muzicală în care 
Mihaela, micuța prie
tenă a copiilor, călăto
rește în lumea basmelor 
cunoscute și îndrăgite 
de copii.

20.40 Tele-enciclopedia.
21.40 Film serial: „Campionii".
22.30 Intermezzo. Emisiune 

muzical-coregrafică.
23,15 Parada vedetelor : Rita 

Pavone.
23.30 Telejurnalul de noapte.
23.40 închiderea emisiunii.

luat, sau își vor lua mîine... gîndul 
de la B. In diviziile naționale G, 
toate echipele de pe locurile I și II 
sînt departajate între ele doar de 
cîte-un punct. Un avantaj foarte 
fragil, ușor de înlăturat uneori, sau 
deajuns pentru promovare alteori I 
In tot cazul cîte una dintre echi
pele Otelul Galați sau Gloria Bîr- 
lad (seria Est). Chimica Tîrnăvenl 
sau Medicina Cluj (seria Nord), 
Progresul Brăila sau Dunărea Giur
giu (seria Sud) și Electroputere 
Craiova sau Metalul Tr. Severin 
(seria Vest) va intra direct în B, 
cealaltă la... baraj.

Duminică, la Lupeni, minerii îșl 
vor întîlni colegii din Anina, în- 
tr-un meci pentru desemnarea ocu
pantei locului 4. Jucînd acasă, lu- 
penenil vor ști să tranșeze-n fa
voarea lor rezultatul final și. vor 
ocupa un loc meritoriu.

In campionatul interjudetean, 
ceea ce este deocamdată cert, e 
faptul că Știința Petroșani a pășit 
deja-n C, iar Abatorul Hațeg a pă
răsit acest campionat. Cine va 
merge la baraj, încă nu se știe. Mi
nerul Ghelar are cele mai multe 
șanse. Să lăsăm însă oalculul hîrtiei 
și să așteptăm meciurile. Ele vor 
decide. Nu noi, suporterii...

V. T.

Se știe că la viitoarea Olimpiadă 
din 1972, în programul Jocurilor O- 
limpice figurează și tirul cu arcul. 
De aceea, consider că este cazul ca 
această frumoasă ramură sportivă să 
fie extinsă în cît mai multe asocia
ții sportive din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului, prin organi
zarea unor concursuri de către ar
cașii de la Spartac Petroșani. La 
rîndul lor, arcașii de la Spartac tre
buie ajutați mai mult de cătTe per
soanele care au această datorie, pri
vind aprovizionarea lor cu echipa
mentul și materialele necesare prac
ticării în optime condiții a acestui 
frumos sport.

Staicu BAl-OI

consecință extinderea nemăsurată a 
cartierelor de cocioabe. Guvernul se 
vede, pe zi ce trece, obligat să a- 
loce pentru construcții edilitare 
fonduri din ce în ce mai mari. In 
schimb, pentru combaterea mizeriei 
din regiunile rurale rămîn foarte 

P R B «fi Ă T I » I
puține fonduri. Mexico este con
struit pe un teren perfect neted, 
neaccidentat. Cînd te desprinzi din 
fascinația blocurilor înalte care 
parcă ating cerul te trezești în altă 
lume. După centura orașului dai de 
munți împăduriți cu piscuri înzăpe
zite. In pitoreasca suburbie din nor
dul orașului s-a amenajat un exce
lent poligon olimpic de tir, iar în 
sud, în apropiere de „Veneția me
xicană" s-a construit în numai opt 
luni, un canal lung de 2 km care 
va fi destinat probelor de canotaj.

Boxerii și baschetbaliștii se vor

Considerații 
„Carnavalul 
și dansului”

Reîntors de cuiînd dîntr-un fruc
tuos, și de mare succes, turneu prin 
India, Pakistan și Liban, Ansamblul 
artistic de stat „Nicolae Bălcescu" 
din Craiova a prezentat, joi în sala 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Petroșani, două valoroase spectarole 
muzical-coregrafice. Spectacolul fol
cloric (direcția muzicală : Ionel Bu- 
dișteanu, Artist al Poporului), la 
care am asistat, a scos în relief cî- 
teva valori solistice remarcabile, 
interpreti vocali cunoscuți, de real 
talent, cu stiluri de interpretare 
proprii, recunoscute și îndrăgite de 
publicul larg. Audiind melodiile 
populare oltenești sau din alte re
giuni folclorice ale țării, , interpre
tate cu simt și măiestrie de Maria 
Cornescu, Ioana Crăciun, Gigi Bou- 
îeanu. Dumitru Zamfira (Ia fluier). 
Elena Pruleann, Matei Constantin, 
Nicolae Pîrvu (la nai) și Ion Cirs- 
toiu (la clarinet), am înțeles încă 
o dată (dacii mai era nevoie) că 
numai cunoașterea posibilităților 
proprii, cultivarea neîntreruptă a 
acestora și alegerea unui repertoriu 
potrivit sînt chezășia succesului 
real, de durată.

Maria Cornescu ne-a dovedit, 
prin maniera-i de interpretare, că

O expoziție originală
Pentru ochiul sensibil al fotogra

fului amator, lumea înconjurătoare 
capătă uneori semnificații deosebite, 
care-1 determină să o imortalizeze. 
Deși văzute de zeci de ori, aceleași 
imagini pot fi surprinse într-o for
mă originală, într-o viziune proprie, 
care-i conferă adevărata valoare ar
tistică. O astfel de realizare nu se 
poate înregistra însă decit după 
căutări intense și numai atunci cînd 
stăpînești bine tainele aparatului 
de fotografiat. Inglobînd în ea mul
tă fantezie și pricepere, expoziția 
personală, deschisă în urmă cu cî- 
teva zile în holul Casei dp cultură 
a sindicatelor din Petroșani, de ing. 
Ion Vînătoru, vădește o preocupa
re constantă a autorului celor 80 
de exponate pentru arta fotografică. 
Oonsacrîndu-și o bună parte a tim
pului liber acestei pasiuni, el ne 
prezintă o expoziție cu un conținut 
tematic bogat și variat. Prin foto- 

Un local amenajai cu gust unde poți servi înlr-un cadru intim 
și plăcui produse delicioase : cofetăria „Corso" di» I upeni.

întrece pe terenul acoperii „Arena 
Mexic" cu 14 000 de locuri. Gim- 
naștii vor avea la dispoziție „Amfi
teatrul national* cu o capacitate de 
12 450 de spectatori, iar halterofilii 
— confortabilul teatru „Insurgen- 
tes". Meciurile de polo se v-or dis

pută în originalul bazin descoperit 
al Univcisității, In apropiere de a- 
ce.stu se allu și principalul Stadion 
olimpic (cu 80 000 de locuri) pe care 
se vor desfășura ceremoniile des
chiderii și închiderii festive a Jocu
rilor O'impice, precum și competi
țiile de atletism.

Stadionul „Aztecilor" cu 100 000 
de locuri, construit în 1966, este 
destinat numai meciurilor de fotbal. 
Aici se vor disputa meciurile holă- 
rîtoare de fotbal în cadrul campio
natului mondial de fotbal din 1970.

O scrie de alte construcții sporti-

cîntecului

un cîntcc (fie el și popular) este 
totuși un mic rol, asupra căruia 
trebuie să te apleci pentru a-i se
siza nuanțele, pentru a-i descoperi 
integral tonul în stare să transmi
tă, în cel mai fidel chip, sentimen
tele conținute de text. Și nu numai 
ea ne-a dovedit acest lucru. A- 
proape toți interpreții vocali și in
strumentiști, rare au evoluat în 
fala numerosului public petroșă- 
nean, au căutat (și-au reușit) să-n- 
lăture din concepția atîtor inter
pret amatori idee- ră muzica popu
lara se poale „prinde" numai „dună 
ureche". Publicul nostru a răsplătit 
cu îndelungi aplauze și rechemări 
la rampă pe toți solii folclorului 
oltenesc. Și-au meritat cu priso
sință aceste aplauze, atît soliștii și 
orchestra (dirijată de N. Teodores- 
cu), cît și dansatorii craioveni, în 
suitele de dansuri oltenești, moldo
venești și ardelenești.

A fost un spectacol plăcut, in
teresant conceput și realizat din 
care interpret! și animatorii cultu
rali de la cluburile și căminele 
noastre culturale au avut ce învăța. 
Dacă 1-ati vizionat.

V. TEODOR

grafiile care vorbesc despre poezia 
muncii, cum sînt : „Subteran", „Atac 
la zi", „încărcare", „Abataj", expo
ziția ne introduce în universul su
fletesc al autorului ei, dezvăluin- 
du-ne o sensibilitate deosebită pen
tru frumos. Localitățile și monu
mentele istorice, natura încîntăloa- 
re a patriei în diferite ipostaze 
constituie o sursă nelimitată de in
spirație. Exponatele intitulate „Im
nul infinitului", .Ghețărie", „Sfinxul 
de la Bicaz", ..Fanta* și îndeosebi 
„Petro" vorbesc despre exigenta e- 
xecuției și folosirea unei game va
riate de expresii. începînd cu sec
vențe în alb-negrti și culminînd cu 
compoziții, portrete, naturi statice 
și peisaje. Originalitatea alegerii 
unghiului de fotoqrafiere sublinia
ză simțul estetic dezvoltat al au
torului. iar întreaga expoziție — 
gustul său pentru frumos.

M. CHIOR FANU

ve se află în curs de realizare. Ast
fel promite să devină unul din cele 
mai bune din lume bazinul acope
rit cu o cupolă la care sînt amena
jate 15 000 de locuri. La toamnă ci
cliștii vor avea la dispoziție un nou 
velodrom cu pista betonată, iar pînă 

la Olimpiadă se va termina și o 
nouă pistă de lemn.

La periferia sudică a orașului, la 
4 km de Stadionul olimpic, se con
struiește Satul olimpic; în cele 29 
de clădiri vor fi cazați nu numai 
sportivii, dar și antrenorii, conducă
torii delegațiilor, arbitrii și ziariștii 
(în total 16 000 de persoane). Con
struirea „satului" care a costat 
11 600 000 de dolari, va fi terminată 
în septembrie. La 12 octombrie, la 
deschiderea festivă a Olimpiadei — 
se vor lansa 10 000 de porumbei
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PROGRAMUL I

6,00 Buletin de știri ; 6,05
De la munte la mare — mu
zică ușoară ; 7,00 Ora satului;
7,40 Selecțiuni din opereta 
„Doamna Luna" de Paul Linc- 
ke; 8.00 Radiojurnal. Sumarul 
presei ; 8,15 Ilustrate muzica
le; 9,00 Radio-magazinul femei
lor; 9.30 Matineu folcloric 
muzical; 9,50 Soliști și or
chestre de muzică ușoară ; 
10,15 Gintă corul de copii al 
Radioteleviziunii ; 10,30 Radio- 
publicildle ; 10.40 Canțonete ;
11,00 Buletin de știri; 11,07 
Noi înregistrări de muzică 
populară cu Olga Slănescu șl 
Ioniță Ilie; 11,25 Pagini alese 
din muzica do estradă; 12,00 
De toate pentru toți; 12,55 
Cinci minute cu poezia; 13,00 
Estrada duminicală; 14 00 Ra
diojurnal; 14,10 Intîlnire cu 
melodia populară si inter
pretul preferat; 14.40 Recital 
de operă Arta Florescu ; 15,00 
Concurs cu public; 15,20 Mu
zică ușoară de Nicolae Kircu- 
lescu și Noru D^motriad ; 
15,50 Piese de estradă; 16,00 
Buletin de știri; 1605 Melodii 
populare; 16,50 Pagini din 
muzica ușoară; 17,20 Varie
tăți muzicale; 18,00 Muzică 
populară; 18,15 Arii celebre 
din opere; 18 30 Muzică u- 
șoară ; 19,00 Muzică din ope
rete; 19,30 Orchestra de 
muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunfi; 20,00 Radiojurnal.
Sport ; 20,10 Cîntărețul și
compozitorul Udo Jiirgens; 
20,25 Muzică populară ; 20,40 
Teatru radiofonic. Premiera 
„Pro patria" de Mircea Ștefă- 
nescu ; 21,40 Cîntă Roxana
Matei și Sergio Endrigo ; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Muzică 
ușoară cu formația Los Sirex;
22,30 Moment poetic; 23,05 fn 
ritm de dans; 24 00 Buletin 
fie știri ; 0,05 — 5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL 11

6,00 Bună dispoziție cu cln- 
tec și joc; 6,30 Buletin do
știri ; 6.35 Divertismente pen
tru fanfară ; 6,45 Radio-publi- 
citate ; 7,00 Uverturi la ope
rete ; 7,15 Miniaturi vocale șl 
orchestrale ; 7,45 Buletin de 
știri; 7,54 Muzică ; 8,00 Din 
ctntecele și jocurile satului 
nostru ; 8,15 Teatru radiofo
nic pentru copii ; 9,00 Estrada 
artistului amator; 9 30 Bule
tin de știri ; 9,33 Dinu Lipat- 
ti interpretează valsuri de 
Frederich Chopin ; 9,50 Prelu
crări corale de Achim Stoia; 
10,00 Cîntă Ion Dacian; 10,15 
Din cele mai frumoase cîn- 
tece, cele mai frumoase; 
10,45 A 7-a artă; 13,00 Radio
jurnal; 13,10 Album folcloric; 
13,35 Concert do prînz; 14,30 
Unda veselă ; 15,00 Muzică
ușoară; 15,15 Cintece de pa
har și jocuri populare; 15,30 
Caleidoscop muzical ; 16,30
Emisiune de cîntece și jocuri; 
17,00 Buletin de știri; 17,05 
Miniaturi instrumentale; 17,15 
Gintă Caterina Caselli; 17,30 
Revista literară radio: Șantie» 
<le creație; 18,00 Simfonielta
de Paul Constantinescu; 18,18 
Melodii de George Grigoriu ;
18,40 Cîntă Ileana Sărăroiu și 
Stanciu Simion; 19,00 Buletin 
de știri; 19,05 Metronom ’68; 
20,26 Invitație la dans; 21,00 
Radiojurnal. Sport; 21,10 In
terferențe lirice; 22,10 Pro
gram de romanțe; 22,30 Ca
valcada ritmurilor; 23,00 Ra
diojurnal; 23,07 O vizită la 
Muzeul „Bach" din Eisenach; 
0,02 Ritm și melodie; 0,30 Mu
zică de jazz ; 0,55 — 1,00 Bu
letin de știri.

verzi, roz și albi — culorile drape
lului național al Mexicului.

Altitudinea mare Ia care este si
tuat Mexicul a dat prilej la multe 
discuții contradictorii. „Mica Olim
piadă" din 1967 a dezmințit o dată 
pentru totdeauna versiunea că ar fi 
imposibil să se organizeze Jocuri 
Olimpice la Mexico datorită altitu
dinii sale.

Oamenii de știința au afirmat că 
forța de gravitație scăzută va per
mite ca săritorii, aruncătorii și hal
terofilii să obțină rezultate mai bu
ne. S-a apreciat totodată că la pro
bele la care sportivul trebuie să de
pună un efort fizic, într-un interval 
de timp foarte scurt (de pînă la 1 
minut), se vor obține rezultate mal 
bune decît la șes. In schimb, la pro
bele de durată (fond, înot, canotaj, 
tir), rezultatele vor fi ceva mal 
slabe.

Făcînd abstracție de aceste dificul
tăți care nu depind de bunăvoința 
și ospitalitatea locuitorilor, Mexico 
face ultimele pregătiri pentru a se 
situa în fruntea orașelor — gazdă 
ale Jocurilor Olimpice. In afara vi- 
zilalorilor străin:, în capitală voi 
sosi și 2 milioane de amatori de 
sport din țară.



StMBĂTĂ 1 IUNIE 190®

STEAGUL ROȘU

I

a
★

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1)

Luptele din 
Vietnamul 
de sud

SITUAȚIA DIN FRANȚA
• Declarația Biroului Politic al P.C.F.

dinședințele Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia.

Din partea română au participat: 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.G. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului 
zidiului Permanent, 
®1 P.C.R., Gheorghe 
bru al Comitetului 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Aurel Mălnășan, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii : Mialko Todorovici, secre
tar al Comitetului Executiv al C.G. 
al U.C.I., membru al Consiliului Fe
derației, Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale, membru 
al Consiliului Federației, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Petar Stam-

Executiv, al Pre- 
secretar al G.G. 
Rădulescu, mem- 
Executiv al C.G.

bolici, președintele G.C. al U.G. 
Serbia, membru al Consiliului Fede
rației, membru al Prezidiului C.C. 
al U.G.I., Jakov Blajevlci, președin
tele Skupștinei R. S. Croatia, mem
bru al Prezidiului C.G. al U.G.I., Rato 
Dugonici, 
Federale 
porului 
membru 
membru i
Vladimir Popovici,. membru al Con
siliului 
zidiului 
neral
Marko
afacerilor externe, membru al C.G. 
al U.G.I., Mustafa Șabici, membru 
al Vecei Executive Federale, mem
bru al C.C. al U.C.I., Liubo Babici, 
consilier al secretarului de stat pen
tru afacerile externe, și Iakșa Pe- 
trici, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

SAIGON. — Ultimele 24 de ore au 
fost marcate printr-o recrudescentă 
a acțiunilor ofensive întreprinse de 
forțele patriotice împotriva pozițiilor 
americano-guvernamentale din zona 
Saigonului. In capitala sud-vietna- 
meză s-au dat lupte în cartierul Gia 
Dinh, de mai multe zile scena unor 
ciocniri repetate, în districtul Phu 
Lam, situat în partea de vest a ora
șului, și în marea suburbie Cholon. 
Lupte care au durat toată diminea
ța de vineri au fost semnalate, de 
asemenea, în diverse puncte din a- 
propierea capitalei sud-vietnameze.

președintele Conferinței 
a Uniunii Socialiste a Po- 
Muncitor din Iugoslavia, 
al Consiliului Federației, 

al Prezidiului C.G. al U.G.I.,

Federației, membru al Pre- 
C.C. al U.G.I., secretar ge- 

al președintelui republicii, 
Nikezicl, secretar de stat al

Mesaj al femeilor 
sud-vietnameze

SAIGON. — Citînd postul de ra
dio ,,Eliberarea", agenția V.N.A. a- 
nunță că Asociația sud-vretnameză 
pentru ocrotirea mamei și copilului 
a adresat, cu prilejul Zilei de 1 Iu
nie, un mesaj tuturor mamelor și or
ganizațiilor internaționale pentru a- 
părarea copiilor.

In mesaj sînt condamnate crimele 
comise de agresorii americani în 
Vietnamul de sud șl se subliniază 
hotărîrea femeilor sud-vietnameze de 
a continua lupta în apărarea copi
ilor lor, împotriva agresorilor.

Femeile sud-vietnameze, se arată 
în mesaj, aduc mulțumiri femeilor 
și tuturor oamenilor progresiști din 
lumea întreagă pentru sprijinul ge
neros acordat luptei patriotice a fe
meilor și poporului din Vietnamul 
de sud.

PARIS. — După cuvînlarea radio
difuzată a generalului de Gaulle, Bi
roul Politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o declara
ție în care cheamă pe toți oamenii 
muncii și toate forțele democratice 
să-și întărească unitatea.-

Respingînd atacurile la care a fost 
supus Partidul Comunist Francez, în 
declarație se arată: /.Adevărul este 
că clasa muncitoare, și organizațiile 
sale au manifestat un remarcabil 
sînge rece; ele au intensificat lupta 
lor revendicativă și lupta politică 
de masă, avînd grijă să îndepărteze 
orice fel de provocare. Acest lucru 
a fost dovedit prin ocuparea uzine
lor de milioane de greviști cît și 
prin impresionantele manifestații de 
stradă organizate de C.G.T., celelal
te sindicate și, sprijinite de

In continuare în declarație 
rată: „Prima condiție pentru 
mentarea imensului conflict 
cat de politica nefastă a unei 
în slujba trusturilor este de 
tisface revendicările 
oamenilor muncii. Este cerința una
nimă a organizațiilor sindicale, este 
și cerința P.C.F.".

Referindu-se la organizarea de noi 
alegeri, declarația Biroului Politic al 
P.C.F. precizează că „P.C.F. va mer
ge la această consultare exprimîn- 
du-șl programul său de progres so
cial și de pace și politica sa de 
unire a tuturor forțelor democra- '

tice. El cheamă de pe acum milioa
nele de francezi să-i acorde încre
derea, să Iacă să eșueze puterea 
gaullistă și să instaureze a demo
crație adevărată, care să fie în sluj
ba intereselor oamenilor muncii'.

P.C.F". 
se a- 
regle- 

provo- 
puterl 
a sa- 

legitime ale

Duel de artilerie

PARIS. — Vineri după-amiază la 
Paris a fost dată publicității lista 
noului guvern francez prezidat de 
Georges Pompidou. In noul cabinet, 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne este deținută de Michel Debre.

Maurice Couve de Murville devi
ne ministru al economiei și finan
țelor. Ministerul de Interne 
schimbă titularul, trecînd sub 
ducerea lui Raymond Marcellin, 
a ocupat pînă acum portofoliul 
nului și administrării 
Portofoliul educației naționale a 
fost atribuit lui Francois Ortoli. In 
fruntea Ministerului Justiției a fost 
numit Rene Capitant, unul din re
prezentanții aripii de stingă a Parti
dului guvernamental. Pierre Messmer 
continuă să ocupe funcția de minis
tru al armatelor ca și în quvernul 
precedent.

In componenta sa, noul cabinet 
cuprinde pe majoritatea membrilor 
vechiului guvern.

★

îșl 
con- 
care 
pla-

teritoriulul. 
naționale

PARIS. — Cele 10 milioane de 
francezi continuă greva refuzînd să 
părăsească întreprinderile și institu
țiile ocupate. Acesta este răspun
sul oamenilor muncii francezi aflat! 
în grevă la cuvîntarea de joi a ge
neralului de Gaulle. In ansamblu, 
poziția greviștilor este exprimată în 
două cuvinte: „Greva continuă".

S.U.A. : Aspect din timpul trecerii prin orașul Edwars, a ..mar
șului săracilor" spre Washington; în frunte, noul lider al mișcării 
neviolente 3 populației de culoare din S.U.A., referendul Ralph 
Abernathy.

Furtunoasă manifestație
în fața Curții Supreme a S. UJ

Decretarea 
stării 
de ardentă 
In Senegal

DAKAR. in capitala Senegalu
lui au avut loc vineri manifestații 
organizate la chemarea Biroului na
tional al Uniunii oamenilor muncii 
din Senegal. Transporturile și nu
meroase sectoare ale vieții econo
mice și-au întrerupt activitatea. Pe 
străzile capitalei senegaleze au a- 
părut baricade. La manifestații au 
participat numeroși tineri. Ca urma
re a situației care s-a creat, pe în
tregul teritoriu al Senegalului a fost 
decretată starea de urgență.

Din Dakar se anunță, de asemenea, 
că au fost impuse restricții de cir
culație.

Președintele Senegalului, Leopold 
Sedar Senghor, a anunțat că se va 
întîlni la 3 iunie cu liderii sindi
cali în vederea reglementării pro
blemelor în litigiu.

După cum s-a mai anunțat, la U- 
niversitatea din Dakar au avut loc 
tn urmă cu două zile incidente în
tre studenți și forțe polițienești. Con
siliul universității a hotărît să exa
mineze împreună cu reprezentanții 
studenților greviști posibilitățile de 
a se soluționa criza.

israeliano

iordanian
Joi noaptea a avut loc un nou 

duel de artilerie israeliano-iordanian 
de-a lungul liniei de încetare a fo
cului într-un sector din nordul flu
viului Iordan. Atît partea iordania
nă, cît și cea israeliană s-au acuzat 
reciproc în comunicatele militare 
date publicității de provocarea a- 
cestui nou schimb de focuri, care a 
durat peste 45 minu'te.

Observatorii politici care urmă
resc situația din Orientul Apropiat 
relevă în comentariile lor că aseme
nea incidente care s-au repetat în 
ultimele zile nu fac decît să accen
tueze încordarea și animozitatea în
tre popoarele care trăiesc în aceas
tă zonă.

(Agerpres)

R. F. a Germaniei

La o grădiniță de copii din 
Tegucigalpa, capitala micului 
stat Honduras din America 
Centrală.

Demisia guvernului peruvian
LIMA. Președintele Republicii Pe

ru, Belaunde, a acceptat demisia ca
binetului de miniștri. Cei 12 miniș
tri ai cabinetului și-au anunțat de
misia sub presiunea opoziției, care

deține majoritatea în Congresul tă
rii. Cercurile politice pun demisia 
guvernului în legătură cu faptul că 
Peru trece în prezent printr-o im
portantă criză economică și finan
ciară.

♦ Cercetări de mare anvergură
pentru descoperirea subma

„Scorpion"rinului nuclear

WASHINGTON. — O lurtunoasă
manifestație a avut Ioc în fața Curții 
Supreme a S.U.A. la care sute de
participanți la „Marșul săracilor"
— indieni, negri, albi și americani
de origină mexicană — au cerut a- 
nularea restricțiilor impuse asupra 
pescuitului în lacurile și rîurile 
din nord-vestul statului Washington. 
In fruntea manifestanților se afla 
un grup de indieni condus de șeful 
acestora, George Crows, care a ce
rut să fie primit de către autorită
țile Curții Supreme. Circa 200 do 
polițiști au barat însă calea mani-

a răspuns aruneînd

indienilor a declarat 
de pescuit impuse

cu

că 
do

festanlilor. Mrdliinca scandînd ,,Vr“m 
dreptate" 
pietre.

Liderul 
restricțiile
Curtea Supremă violează acordurile 
anterioare încheiate cu comunitățile 
indiene. „Ușile dreptății, a spus 
Crows, nu au fost 
se indienilor".

Un alt grup al
„Marșul săracilor"

niciodată doschi-

Puternice demonstrații 
de protest după adoptarea 
legislației excepționale

BONN. — După adoptarea legis
lației excepționale de către Bun- 
destagul vest-german, în R.F.G. con
tinuă să aibă loc demonstrații de 
protest la care participă muncitori, 
studenti, 
unei 
stadt, 
Erwin 
cerut
cepționale să i se permită însuși 
poporului să hotărască. Conducerea 
Sindicatului Industriei grafice din

intelectuali. Cu prilejul 
demonstrații în orașul Ingol- 

depu Latul social-democrat, 
Esil din ladtagul Bavariei a 

ca în problema legislației ex-

ACTUALITATEA PE C.LOE/

Afenfaf împotriva 
fostului președinte 
al Republicii Liban

BEIRUT. — Vineri dimineața, pe 
una din străzile centrale ale Beiru
tului a avut loc un atentat împo
triva fostului președinte al Republi
cii Liban, Camille Chamoun. Agen
ția France Presse precizează că un 
lînăr din orașul Tripoli a tras mai 
multe focuri de armă asupra 
miile Chamoun, rănindu-1.

Autoritățile au arestat pe 
tor, deschizînd o anchetă în 
ră cu acest caz.

Iui Ca-

a-tenta- 
leqătu-

NOTA DE PROTEST A CAMBODGIEI

participantilor la 
a organizat o 

demonstrație în fata Ministerului A- 
griculturii cerînd sporirea ajutoa
relor federale pentru păturile săra
ce. La o adunare care a avut loo 
cu prilejul „Zilei memoriale", reve
rendul Ralph Abernathy a declarat 
că pescuitul este singurul mijloc 
de existentă al păturii sărace indie
ne. Abernathy a 
nifestanților să 
câți de politie și 
sibil incidentele.

cerut totodată mâ
nu se la.se provo» 
să evite pe cît po
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WASHING/ON. — Cercetă
rile de mare anvergură pentru 
descoperirea submarinului nu
clear american „Scorpion", dis
părut în Atlantic cu 99 de oa
meni la bord, au intrat vinerî 
in cea de-a 5-a zi, dar spe
ranțele oficialităților america
ne in privința unui succes 
sînt aproape de epuizare. Co
misia federală de comunicații 
continuă să cerceteze sursa 
unui mesaj — radio captat in 
cursul nopfii de miercuri spre 
joi, care se părea că ar pro
veni de la submarinul dispă
rut. Dar pină acum nu s-a 
putut obține nici un amănunt 
in plus, unele oficialități ale 
Pentagonului exprimîndu-și pă
rerea că acest mesaj s-ar pu
tea dovedi pină la urmă a fi 
o glumă. Nave și avioane au ’ 
!>at rulat în tot cursul zilei de 
miercuri în regiunea de unde 
provenea mesajul, dar iără suc
ces.

Un purtător de cuvint naval 
a declarat că cercetările sînt 
concentrate în prezent in a- 
pe/e adinei de la mijlocul 
Atlanticului, unde 43 de nave 
patrulează pe traseul planifl-

cat ai submersibilului. Apen 
In această regiune au o adin- 
cime de 3600 metri, cu mult 
peste nivelul la care un sub
marin poate supraviețui.

★
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Accident
intr~o mină

submarin
75 metri 
metri pe 

la o dls-

NEW YORK. — Navele ca
re participă Ia cercetările pen
tru depistarea submarinului a- 
tomic american „Scorpion", de
clarat în mod oficial dispărut, 
au reperai un obiect metalic 
de mărimea unui 
avînd lungimea de 
și lățimea de 13,5 
fundul Atlanticului
tanță de 112 kilometri vest de 
baza de la Norfolk (Virginia). 
Obiectul în cauză se află Ia o 
adîncime de 13,5 metri. Auto
ritățile navale americane se 
îndoiesc că ar fi vor Im de e- 
pava submarinului căutat, 
ceamiralul Arnold Schade, 
mandanlul operațiunilor 
cercetare, a declarat că
poale fi vorba despre „Scor
pion", deoarece de la această 
adîncime echipajul submarinu
lui ar fi fost în măsură să-și 
semnaleze prezența.

Vl- 
co- 
de 
nu

CutremurHessen a cerut, de asemenea, or
ganizarea unui referendum. Sindica
tul a adresat tuturor guvernelor de 
land o chemare de a determina ca 
Bundesratul să respingă legislația 
excepțională și să organizeze o con
sultare a poporului.

Acțiuni de protest au avut loc în 
aproape toate orașele R.F.G. La 
Kiel, unde cursurile universității sînt 
întrerupte de miercuri, organizația 
locală a Uniunii sindicatelor vest- 
germane s-a declarat solidară cu 
studenții greviști.

La Munchen, studenții au purtat 
un coșciug care simboliza înmor- 
mîntarea libertăților democratice.

O puternică demonstrație împo
triva adoptării legislației excepțio
nale a avut loc, de asemenea, la 
Frankfurt pe Main. Universitatea 
din acest oraș, care este ocupată de 
studenti, a fost asaltată de către o 
unitate de polițiști. Ciocniri între de
monstranți și politie au avut loc șl 
în orașul Bochum, în momentul cînd 
muncitorii de la o uzină apartinînd 
societății Krupp au declarat grevă 
și s-au alăturat studenților care de
monstrau.

de pămînt
în Sicilia

PALERMO. — Institutul seis
mologie din Palermo a anuh- 
țat că în cursul nopții de joi 
spre vineri in partea meridio
nală a Siciliei a avut loc un 
cutremur de pămînt de gradul 
6 pe scara Mercalli. 
va minute, 
ANSA, 
a fost 
care 
cimp. ’ 
roase . 
chise. 
catastrofei care s-a 
asupra acestei regiuni în luna 
ianuarie a. c. a pus din nou 
stăpînire pe cea mai mare 
parte a populației Siciliei

Cutremurul a fost puternic 
resimțit și la Palermo, precum 
și în alte orașe ale insulei

In cile- 
relatează agenția 

întregul oraș Sciacea 
părăsit de locuitorii săi, 
s-au refugiat in plin 
Vineri dimineața nume- 
magazine au rămas In- 
Frica de o reeditare a 

care s-a abătu!

PNOM PENH. - Agenția 
transmite că Ministerul de 
ail Cambodgiei a adresat o i 
protest guvernului Statelor 
regimului 
tacării de 
saigoneze 
frontieră, 
dall. In timpul atacului doi civili au 
fost uciși iar alti patru răniți. In 
notă se cere ca guvernul S.U.A. și 
regimul de la Saigon să pună capăt 
unor asemenea acte agresive. De a- 
semenea, Cambodgia a protestat îm
potriva violării apelor sale teritori
ale de către un remorcher filipinez. 
care avea la bord opt militari fili
pinezi și doi ofițeri americani. Mi
nisterul de externe al Cambodgiei

de la 
către

la 12 
situat

VNA 
Externe 
notă 
Unite 
urmaSaigon, în 

trupe americane 
mai a unui post 
în provincia

de
Și
a-
și

do
Kan-

a declarat că remorcherul a fost 
capturat la 20 mai de o patrulă a 
marinei regale, precizînd, totodată, 
că militarii americani și filipinezi 
vor fi deferiți organelor de justiție 
cambodgiene.

„COSMOS-222"
MOSCOVA. — In Uniunea Sovie

tică a fost lansat noul satelit arti
ficial al pămîntului „Cosmos-222". 
El este destinat continuării cercetă
rii Cosmosului în conformitate cu 
programul anunțat. Aparatajul de 
la bordul satelitului funcționează 
normal.

CONVORBIRILE BIAFREZO-NIGE
RIENE AU INTRAT ÎN IMPAS

cum se a- 
convorbirile

propunerile formulate de secretaria
tul Commonwealthului, iar o nouă 
propunere care preconizează con
stituirea unei federații nu s-a bucu
rat de o primire mai bună decit cea 
referitoare la încetarea focului fără 
o renunțare prealabilă la secesiunea 
Biafrei.

KAMPALA. — După 
nuntă din Kampala, 
biafrezo-nigeriene au intrat în im
pas. Ședința plenară prevăzută pen
tru joi după-amiază a fost anulată 
din inițiativa delegației nigeriene.

Din cercuri apropiate părților par
ticipante Ia tratative, se anunță că 
cele două delegații respins

din Japonia
TOKIO. — Un miner și-a

Ciocniri violente
la Zueraf

IN CLIȘEU : Sezonul,de pescuit pentru nenefi 
este ca și secerișul pentru agricultori. Scapi o 
zi — riști să rămii fără pește.

mixte
Mines

Muncitorii

U.R.S.S.:
un mic popor
10 000

Tiparul l.P.H Subunitatea Petroșani 40369

pierdut 
viata, iar alt» 12 au fost răniți 
cauza surpării oare s-a produs 
mina Tagawa, -situată în Japonia

NOUAKCHOTT. — Postul do 
dio Nouakchott ‘a difuzat un comu
nicat în care se arată că la 27 mal, 
în localitatea Zuerat (sud-vestul Ma- 
uritaniei) au avut' loc puternice tul
burări ale muncitorilor angajați la 
întreprinderile companiei 
franco-engleze „Sociele des 
de Fer de Mauritania", 
au organizat o serie de acțiuni în 
sprijinul revendicărilor privind îm
bunătățirea condițiilor materiale și 
sociale. In comunicat se precizează 
că între politie și muncitorii gre
viști au avut loc ciocniri violente 
care s-au soldat cu 7 morfi și 24 de 
răniți.

REDAGȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani stc. Republicii or. 90. TeL

Pe malurile fluviului Amur trăiește 
neneții, care numără circa 

de oameni. Cindva neneții ca și alte po- 
din nordul Rusiei țariste erau analfabeți, 
in sălbăticie și întuneric. Astăzi viața a- 
popor s-a schimbat radical. întreaga viață

poare 
trăiau 
cestui 
a acestui popor este legată de Amur. Majorita
tea se ocupă cu pescuitul și vlnatul. începi nd 
din anul 1962, neneții au început să prelucreze 
peștele. Au fost construite secții pentru sdrareu 
peștelui, au lost montate instalații frigorifice, a 
fost construită o centrală electrică, o secție de 
icre, care seamănă cu un laborator. Creșterea 
animalelor cu blană scumpă, samuri, veverițe și 
mai ales, a nurcilor, constituie a doua îndeletni
cire a neneților Elicopterele îi duc pe vinători 
departe în taiga, in munții Siholi-Alinea și do 
acolo se întorc încărcați cu trofee bogate.


