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PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA F Vizita în {ara noastrâ 
a președintelui 

Republicii Congo 
Alphonse Nassauiba-Debat
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In județele 
Prahova și Brașov
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avîntat
spre 
înălțimi

i ileclica /borului avintal 
spre înălțimi e dialec
tica neîntreruptei aspi- 

umane către împlinire, 
de aceea simbolul avin-

0
rații
Poale
tării pionierești înspre împli
nire este pescărușul care să
getează înălțimile, deasupra 
nețărmuitului albastru 
mării I

Elevi fiind, v-ați angajat, 
primind cravata, să de
veni fi fii de nădejde ai 

patriei. Ai patriei, sub faldu
rile drapelului căruia a/i mur
murat cîndva un iegămînt 
solemn I

Zorii luminoși spre care 
ați pornii, pe drumul 
presărat cu primăveri, 

Purpura crava- 
ceas de 
alimenta 

cele

vă așteaptă, 
tei vă reamintește, 
ceas, că vă pule(i 
aricind gîndui cu 
înaripate visuri I

I

Și buni. Și toți în primele rînduri. Un fior 
încredere trezesc în ochii oricui îi privește,

mai buni elevi — pionieri din

Sint mulfi. 
de mindrie, de 
înainte de a le desluși chipul, înainte de a le vedea jarul 
cravatelor. Pentru că-s pionieri' — floarea țării, mindria 
noastră a tuturor.

Iată, pe cîțiva dintre cei 
școlile Văii Jiului:

I

mai rfALEA ION,
Școala generală nr. 6 Petroșani

V ASIAN MARIANA, 
Școala generală nr. 3 Lupeni
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Constituirea comitetelor die direcție în 

întreprinderi și organizații economice

CADRU LARG

DE MANIFESTARE

A INIȚIATIVEI 

ENERGETICIENILOR

BRAȘOV. — De la trimișii Aqer- 
pres, M. Moarcăș și Șt. Bratu: In 
cea de-a treia zi de la sosirea în 
tara noastră, secretarul qeneral al 
Mișcării Naționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat, și celelalte persoa
ne oficiale congoleze au făcut o vi
zită în județele Prahova și Brașov. 
Oaspeții au fost însoțiți de Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Tudor Jianu, 
directorul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe. Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul României în Repu
blica Congo, și qeneral-maio<r Nico
lae Nequiescu.

In localitățile aflate de-a lungul 
șoselei naționale ce duce spre Plo
iești, ca de altfel pe întregul traseu 
străbătut în cursul zilei, numeroși 
cetățeni au făcut oaspeților congo
lezii o călduroasă manifestare de 
simpatie.

Intrarea în Ploiești a prilejuit un 
prim contact cu noile construcții 
edilitar-sociale ridicate în anii din 
urmă în acest oraș: cartierul Plo- 
iești-Nord. înaltul oaspete s-a inte
resat despre soluțiile arhitectilor șl 
inginerilor români în acțiunea de 
modernizare și dezvoltare a orașu
lui cît și de planul de sistematizare 
a Ploieștiului, în raport cu exigen
tele urbanisticii moderne.

Un prim popas a fost făcut la (b 
zina constructoare de utilaj petro> 
lier „I Mai". La intrarea în între* 
prindere, Dumitru Balalia, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, a adresat 
oaspeților un călduros „bun sosit". 
Erau veniti, de asemenea, în întîm- 
pinare Gheorghe Alecu, prim-secrci 
tar al Comitetului Municipal Plo
iești al P.C.R., primarul orașului,

(Continuare în pag a 4-aj

I’T n singur nod insă nu-l
I ve/i putea dezlega nicl- 

cînd. Nodul cravatei 
este un angajament, pe care 
n-aveți dreptul nici să-l sără
ciți, ci să-l maturizați, 
imbogătifi I

ceasta înseamnă să a- 
veli în orice împreju
rare ochiul deschis ,a- 

supra lumii. Să-nregistrali tot 
ce vă-nconjoară. $1 să lacefl 
să vi se simtă prezența me
reu, cu consecventă și tenaci
tate.

in 
de 
doamnă să mergeți 
parte, să sorbiți lumina cărții
și să lua{i cerul cu asalt I

cu partidul, care vă 
coate cei mai mici 
iași ai săi, vă sădește 

suilete o dorință fierbinte
mai bun, de-nalt. Vă in- 

mai de-

so- 
os-

I

CRECAN ZORICA, 
Școala generală Aninoasa

MOACA NICOLAE,
Școala generală nr. 1 Petrila

Lor, pionierilor, celor ca
re primesc în fiecare 
zi cile un strop de lu

mină în sufletele curate de 
poem, le adresăm acum aces
te cuvinte. Lor, celor care 
miine vor demonstra pentru 
afirmarea idealurilor înalte.

nouă sărbătoare a ră
sărit cu-n an
E sărbătoarea 
celor care în 

vor zbura

in urmă I 
pionier I- 
cadențe 
mîine-n

0
lor, a 
imnice
marș, cu voioșia exuberanta a 
descoperirii că li s-a 
o zi întreagă în inima 
lui român.

acordat 
popotu-

plaiuri-
— pio- 
raporta 
dumini-

Manifestări cultural-sportive

închinate „Zilei pionierilor"
Consiliul municipal Petroșani al Organizației pionieri

lor inițiază, cu ocazia „Zilei pionierilor", un ciclu de ma
nifestări cultural-sportive în toate localitățile Văii Jiului. 
Astfel, sîmbătă 8 iunie, la Casa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani și la Palatul cultural din Lupeni, vor 
spectacole festive. Duminică 9 iunie, la Petroșani, 
do la ora 9, se va 
nuare, între orele 10 
întreceri sportive ia 
biciclete și trotinete,
și un program de jocuri distractive. Intre orele 16 și 20, în 
școli, vor avea loc programe cultural-sportive, serbări șco
lare, carnavaluri; se vor organiza excursii și drumeții. Tot 
duminică, în Petrila și Vulcan, se vor desfășura, de aseme
nea, parăzi 
sindicatelor, 
loc adunări 
carnavaluri,
orașele Uricani și Lupeni, duminică seara, la ora 20, pionie
rii își vor manifesta bucuria vieții fericite în atit de îndră
gitele retrageri cu torte.

avea loc 
începînd 

In conti- 
avea Ioc

desfășura parada pionierilor, 
și 13, pe stadionul Jiul vor 
fotbal, handbal, volei, un concurs de 
exerciții demonstrative de gimnastică

Recolta nobilă a 
lor românești 
nlerii — vor 

partidului, în această
că de iunie, că sînt mai mult 
decîl o vîrslă fericită. Cei ca
re azi doar arborează pe 
larg tricolorul patriei, 
ne-1 vor urca curajoși 
culmi. Pentru că vor ști
facă acest lucru I l-a învățat 
partidul.

V. TEODORESCU

ca- 
mii- 

pe 
sd A

ale pionierilor și spectacole festive la cluburile 
Și-n celelalte localități ale Văii Jiului vor avea 
festive, serbări cîmpenești, întreceri sportive, 

focuri de tabără, excursii și serbări școlare. In

I

I

I

La adunarea delegajilor salariati- 
lor de la I.E.C. Paroșeni pentru 
constituirea comitetului de direcție 
a luat parte un număr însemnat de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și func
ționari de la termocentrală precum 
și de la uzinele electrice Vulcan și 
Petroșani.

Printr-un ordin al ministerului au 
fost desemnate 11 cadre tehnice ca
re vor face parte din comitetul de 
direcție. Din noul organ de condu
cere colectivă va face parte preșe
dintele sindicatului din întreprin
dere.

In comitetul de direcție au fost 
aleși, prin vot deschis, drept repre
zentanți al salariatilot, trei dintre 
cei mai destoinici muncitori: Ma- 
reș Ghoorghe, sudor la secția repa
rații, Drăgoi Dumitru, operator Ia 
secția turbine, Drăgoi Nicolae, mon- 
tator la serviciul PRAM. Sînt mun
citori cu o îndelungată activitate în 
întreprindere, fruntași în întrecerea 
socialistă 5 ani consecutiv.

In informarea prezentată adunării 
reprezentanților salariajilor, tov. Ing.

Rebrean-u Alexandru, directorul 
I.E.C. Paroșeni, a scos în evidentă 
rezultatele bune obținute de colec
tivul întreprinderii de la începutul 
anului: depășirea planului Ia tott 
indicatorii, obținerea unui „phis." 
de 132 000 kWh energie electrică șl 
412 giga calorii la energia termică 
pe primele patru luni. Tot cu acest 
prilej, s-au arătat și lipsurile ce 
mal persistă în cadrul întreprinde
rii : activitatea nesatisfăcătoare pri
vind mișcarea de inovații, indiscipli
na în producție, reparații de slabă 
calitate etc. Participantii la discuții, 
între care inginerul șef Pătrașcu 
Gheorghe, muncitorul Dioancă 
Gheorghe, ing. Laurențiu Petru, con
tabilul șef Șerb Miron s-au ocu
pat de problemele pe caro trebuie 
să Ie aibă în atenție comitetul de 
direcție al I.E.C. Paroșeni. Totodată 
ei au făcut propuneri privind ex
ploatarea rațională, economică a 
instalațiilor, obținerea unor para
metri optimi de funcționare și mers 
fără avarii a agregatelor.

P. B.

ITINERAR
la sfârșit de săptămâna

Teatrul de stat
Miine, la ora 20, un colectiv de 

actori ai Teatrului de stat „Valea 
Jiului" va prezenta la sediul tea
trului un spectacol cu piesa poli
țistă „O crimă perfectă" de Robert 
Thomas. Regia spectacolului este 
semnată de Constantin Dicu.

Casa de cultură
Sala mare găzduiește azi, Ia ora 

18, spectacolul festiv dedicat Zilei

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a fost de plus 12 gra
de la Petroșani și de plus 11 
grade la Paring.

Maxima de ieri a înregistrat 
valori de plus 22 grade (Pe
troșani) și de plus 15 grade 
(Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DF ORE: Vreme frumoasă, 
cu cerul mal mult senin.

pionierilor. Iși dau concursul elevi 
— artiști amatori de la mai multe 
școli din Valea Jiului.

In aceeași sală, miine la ora 10, 
își vor prezenta producția de sfîr- 
șit de an elevii Școlii populare de 
artă din Petroșani.

Tot miine, la ora 11, în sala bi
bliotecii își dau întilnire pasionalii 
timbrelor — membrii cercului fila
telic de pe lingă Casa de cultură.

Muzeul mineritului
In scurta sa existență, Muzeul mi

neritului din Petroșani a fost vizi
tat de mii de oameni din Valea Jiu
lui. din județ și din țară, precum 
și de numeroși turiști străini. Mu
zeul este deschis zilnic între orele 
10—20. Lunea este închis.

Stadionul Jiul
Miine dimineață, Ia ora 10, pe 

terenul de handbal se dispută me
ciul dintre formațiile Utilajul Petro
șani și Dacia Orăștie, contind pen
tru campionatul județean.

Examenul de stat 
în învățămintul superior
In a doua jumătate a lunii iunie 

are loc la institutele de învățământ 
superior sesiunea de vară a exame
nului de stat.

Directivele Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, aproba
te în Plenara din 22—25 aprilie 1968. 
prevăd îmbunătățirea, incepînd din 
anul 1968—1969, a examenului de 
stat din sectoarele universitar, me
dical, economic șl agronomic.

Ministerul învățământului aduce 
la cunoștință că aceste îmbunătățiri 
se aplică începînd din sesiunea Iu
nie 1968. Ir acest sens, examenul de

stal în sectoarele menționate va 
consta din susținerea lucrării de di
plomă în fața comisiei, care 
va aprecia capacitatea absolventului 
de a se informa, a analiza, sinteza 
și Interpreta științific- 'tema tratată 
în lucrare.

In mod analog, adecvat specificu
lui, se va organiza examenul de 
stat în învățămintul superior artistic.

In învățămintul superior pedago
gic, examenul de stat va consta din 
susținerea examenelor Ia obiectul 
de profil; la secțiile cu dublă spe
cializare se vor susține examenele 
la ambele obiecte de profil.

Se extinde

ultimul timp cu noi 
mare productivitate, 
primit de curînd un 
electric tip Voronej

mecanizarea 
în cariera Bănița

Secția minieră Bănită a fost 
dotată în 
utilaje de 
Cariera a 
excavator
cu o capacitate de un metru 
cub. Utilajul este folosit la 
încărcarea calcarului dizlocat 
la fronturile de lucru. De a- 
semenea, s-a mai primit în do
tare un 
care va 
sol la al

încă o 
pe linia
sului tehnologic în cadrul ca
rierei : a fost montată o nouă 
linie la statia de granulate și 
clasare mecanică. In vederea 
îmbunătățirii alimentării cu e- 
nergie electrică 
cariera 
sistemul

nou motor electric 
înlocui motorul Die- 
doilea excavator.
realizare importanta 
perfecționării proce-

a utilajelor, 
a fost racordată la 
energetic national.

încă un complex 
sportiv al elevilor

Elevii Gruplui școlar minier 
din Lupeni au obținut o rea
lizare de seamă: au terminat 
amenajarea complexului spor-

al școlii. Complexul spor- 
ctiprinde : un teren de fot- 
gazonat, pistă de alergări 
patru culuare, 

sărituri în
anienajări ) 

lungime, ? 
cu greci- (

tenis de \

tiv
tiv
bal
cu
pentru 
înălțime și aruncări 
tale, un teren de 
cîmp. Lucrarea a fost execu
tată prin muncă patriotică.

Inaugurarea noului complex 
sportiv va avea ioc duurnică 
dimineața, 9 iunie a. c.

Angajamentele 
tinerilor
din Vulcan

Joi după-amiază la clubul 
sindicatelor din Vulcan a avut 
loc adunarea reprezentanților 
tinerilor din oraș. Cu acest 
prile/, tinerilor le-au fost pre
zentate Chemarea C.C al 
P.C.R. și chemarea Comitetu
lui municipal U.T.C., iar iov. 
Teglaș Ștefan, fost brigadier 
pe șantierul Bumbești-Livezehi 
le-a vorbii tinerilor despre 
importanta pe care o au ac
țiunile patriotice.

Cei peste 200 de tineri pre- 
zeli și-au luat angajamente in- 
sulletiloare: periodic, 150 de 
tineri vor participa la acțiu
nile ce se întreprind pe șo
seaua Bumbeștl-Livezeni: fie
care tlnăr va presta, pină la 
1 septembrie, 50 ore muncă 
patriotică; tinerii de ia mină 
vor colecta cu 150 tone mai 
mull fier vechi decîl prevede 
anqajamenlul, iar tinerii din 
oraș vor amenaja două par
curi ele.

Atenție la decen
ța urbanistica !

Treci nd prin microraionul blocurilor turn, si
tuat între piața orașului Petroșani și stadion, 
m-am întrebat adeseori: „De ce-or fi dotat ar
hitecta și proiectanții aceste blocuri frumoase 
(și nu numai acestea l) cu balcoane ?

Se pare că deslinufia inițiala a acestor 
balcoane a fost schimbată. In loc de adevărate 
grădini suspendate, cum am avut ocazia să ve
dem în orașele mari, și în județ, la Devp și-n 
special în noul oraș Brad, în balcoanele blocu
rilor din spatele Casei de cultură pofi vedea 

, orice : lăzi, dulapuri, lemne și chiar butoaie. Și-n 
plus, zilnic este expusă privirilor tuturor trecă
torilor și adierilor viatului de iunie, întreaga 
ruiărie. Ne-ntrebam, însă, încă o dată, repetin- 

t du-ne poate, ce impresie lasă acest peisaj tu- 
1 rișlilot care ne vizitează Valea ?

E adevărat, poate nu numai locatarii sini vi- 
novafi. Spațiile atribuite uscătoriilor, debaralelor 
sint mici, insuficiente. Oricum ar fi, însă, un lu
cru este cert : „expozițiile" de lenjerie, deschi
se... în balcoane la orice oră din zi și noapte, 
dovedesc lipsa oricărei decenfe urbanistice.* Lo
catarii cu pricina trebuie să înțeleagă acest lu
cru, să dea balcoanelor înfățișarea demnă. Altfel 
ne facem firma de rîs I

V. T.

Din comentariile presei străine

die pbesse Măsuri de austeritate 
VIEIIt pe toată linia

Generalul Rene Barrientos, pre
ședintele Boliviei, obișnuia sâ vi
ziteze cel puțin o data pe săptă- 
mînă cu avionul condus de el în
suși o regiune a țării sale. Recent 
el a anunțat că zborurile vor fi 
mult limitate pentru a avea mai 
mult timp pentru problemele gu
vernamentale- lată o dovadă clară a 
serioasei situații în care se află 
țara cositorului- Este adevărat c.ă 
pentiu vizitator repercusiunile cri
zei financiare încă nu sînt vizi
bile, dar locuitorii din La Paz se 
tem deja de stafia falimentului 
statului.

Acest lucru este cu r,fît mai <Teu 
de suportat cu cît Bolivia a cunos
cut pentru prima oară in istoria 
ei un ritm satisfăcător de dez- 
volt-’-e în condițiile unei con
comitente stabilități monetare. In 
martie anul trecut. în orașul pe
trolier Camiri a izbucnit însă răz
boiul de guerilă-.

Uriașele eforturi ale guvernului, 
mobilizarea, achizițiile de arme 
au dat peste cap bugetul anemic.

In plus, prețul cositorului s-a re
dus în așa măsură îneît produc
ția nu mai este rentabilă- La în
ceputul anului, inundațiile au 
pustiit cele mai bune terenuri 
arabile. Consecințele s-au arătat 
la sfîrșitul lunii aprilie, în tim
pul dezbaterilor asupra bugetu
lui Bugetul de stat de 4 miliarde 
și jumătate de pesos a înregis
trat un deficit de 65 milioane. Ca 
urmare, Barrientos a prescris un 
medicament amar : impozite, im
pozite, impozite din ce în ce mai 
mari. La acestea s-a adăugat in
terzicerea de a se achiziționa, 
timp de un an, automobile, scoate
rea la licitație a 50% din numărul 
total al vehiculelor guverna
mentale, reducerea călătoriilor di- 
plomaților la minimiA absolut ne
cesar ș-a.m-d.

Bineînțeles că programul de 
austeritate nu a sporit popularita
tea lui Barrientos- Printre dușmanii

săi cei mai înverșunați se numără 
minerii și studenții. La sfîrșitul 
lunii martie, cînd Barrientos a 
pășit pe teren universitar pentru 
a semna în mod solemn documen
tele necesare construirii unui 
oraș universitar, studenții l-au pri
mit cu fluierături și l-au con- 
strîns cu gaze lacrimogene să 
părăsească universitatea. La 1 
mai minerii purtau în mod sfidă
tor fotografii ale camarazilor lor 
căzuti în luptele de guerilă. Juan 
Lechin (fostul conducător al pu
ternicului sindicat al minerilor) s-a 
întors în Bolivia cu scopul de a 
reorganiza opoziția formată din 
mișcarea naționalistă revoluționa
ră. Falange Socialista Boliviana și 
alte organizații- Dar Barrientos 
rămine totuși un adversar tenace, 
căci criza financiară constituie 
pentru el cea mai bună armă de 
apărare : oricine ar vrea să-l răs
toarne știe că va trebui să se 
ocupe imediat de aceleași pro
bleme înfricoșătoare. A sosii materia primă pentru Fabrica de. produ.se lactate din Livezeni.

produ.se


2 SlMBĂTA 8 IUNIE 1968

STEAGUL ROȘU

i 
f 
?
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

9
9
9
9
i

9

»

intîmplări ieșite oodin comun
din lumea

k>c 
de
$1

9
•
9
9 
t
4
9
» 
»

9
9
• 
»

*
♦
♦
♦
9
♦
9
9
9
9
9
9
4
9
9

TRASEE TURISTICE
Simți că...

Câbâllfl RlDCâ (masivul Paring)
Lacrimile credinței

pentru 
orică-

Plinire punctele turistice 
de larg interes din munții Pa
ring se numără și frumoasa 
cabană Rinca. Pentru amato
rii de drumeții alpine din Va
lea Jiului, această cabană nu 
a firea figurat în traseele lor 
! irisiice, liind situată într-un 
nunei unde se ajunge cu oa
recare dilicullate. Astfel, prin 
localitatea Novaci (județul 
Gorj} trece o șosea forestie
ră care face legătura 
bana. Acest drum se 
aește pină la Sebeș, 
prin Obirșia Lotrului, 
cabanele Tăria rău și 
Deci, pentru posesorii 
toturisme, posibilitățile 
ces sini relativ ușoare
ceasta șosea alpină pune ade
vărate probleme de îndemi- 
nare... automobilistică. Mai 
greu se prezintă lucrurile pen
tru turiștii propriu-ziși. Aceș
tia sini obligati să parcurgă 
creasta principală a Paringu- 
lui pină la punctul denumft 
„Pialra tăiată" de unde mar
cajul indică părăsirea traseu
lui spre lacul Gilcescu, mer- 
gînd în continuare pe traseul 
de creastă spre cabana Rinca. 
De la cabana Rusu Ia cabana 
Rinca, pe traseul descris, se 
iac, în timp de vară, circa 
10—12 ore.

Cabana Rinca este bine a- 
menajată, dispune de confort, 
avînd o capacitate de circa 
100 locuri, la altitudinea de 
1 500 Menționăm exislen-

(a restaurantului cu autoser
vire și a grupului electrogen 
ce furnizează curent electric.

Text și foto : 
Aurel DULA

cu ca- 
prelun- 
trecind 
pe la 
Oașa.

de au
de ac- 
deși a-

echipa 
neagră" 
orașul Don- 
meciului a
3 594 : 3 467, 

a durat nu

sportului
Recent, în Anglia a avut 

o întîlnire între 
baschet „Pantera 
selecționata din 
caster. Rezultatul 
fost neobișnuit; 
deoarece meciul
mai puțin de 28 de orc. El a 
început sîmbătă la ora 10 di
mineața și s-a terminat dumi
nică la ora 14. Cele mai multe 
puncte (1 242) au fost marcate 
de Tom Weston.

MAX KAPPELER din Schaf- 
fausen (Elveția) a făcut o 
cursă originală cu prilejul ©- 
linupladei de la Grenoble. Por
nind în zori din 
pală din Ziirich, 
pînă după-amiază 
Kappeler este un 
de cros și de plimbări 
Anul trecut el a parcurs 
Jos 5 120 km.

piața 
el a 
peste 
mare

prind- 
par curs 
90 km. 
amator 
Pe jos. 

pe

din 
Spania echipa de fotbal a clu
bului local s>-a întîlnit cu fot
baliștii de la clubul „Gono- 
ha". După cîteva minute de 
joc, scorul era de 2:0 în fa
voarea oaspeților. Deodată, pe 
teren a năvălit un taur furios, 
urmat de un al doilea, apoi 
de un al treilea. Meciul a tre
buit amînat.. Ulterior s-a aflat 
că un microbist pasionat dă
duse drumul taurilor pregă
tiți pentru conidă, pentru ca 
echipa favorită să nu piardă 
meciul.

IN ORAȘUL Fuente
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CEL DE-AL 36-lea campio
nat european de halterofili de 
la Milano s-a terminat cu vic
toria echipei sovietice, care a 
fost premiată într-un cadru 
festiv, dar s-a întors acasă 
fără premiu. Pentru recompen
sarea echipei victorioase ge
neroșii italieni pregătiseră o 
surpriză gigantică — o statuie 
din marmură a lui Hercule U- 
nînd în mîinile ridicate o bu
cată de stîncă. Statuia, ce 
cîntărea o jumătate de tonă, 
r ajuns la Moscova după cl- 
teva Tuni.

„Lacrimarui" este un vas 
păstrarea lacrimilor, necesar 
rei femei moderne, afirmă întreprin
zătorii negustori iranieni de bibe
louri și suveniruri. Popularitatea 
„lăcrim-arului" a crescut debsebit 
de mult după ce unul dintre cei 
patru beatnici a cumpărat un ase
menea vas exotic pentru soția sa.

„Lăcrimarul" are o istorie veche. 
Patricienele romane își adunau la
crimile și le păstrau în vase specia
le. Asemenea vase existau și în Bi
zanț. După cucerirea Constantino- 
poliuilui de către turci, „lăcrimarele” 
au început să fie folosite în mod 
curent în haremurile sultanilor.

Un istoric iranian afirmă că în 
Persia „lăcrimarele" se umpleau cu 
lacrimile vărsate în zilele 
pentru 
lamez.

imamul
Exista

Hussein — 
credința că

de doliu 
martir is- 
iacrimile

amestecate cu apă de . trandafir 
proprietăți terapeutice. Femeile 
sane păstrau în vase speciale la
crimile vărsate în timpul cînd erau 
despărțite de soți. In Iran, „lăcrima
tele" au fost foarte răspîndite în 
perioada dinastiei Kadjarilor (sec. 
XVIII).

Deoarece „lăcrimarele" antice 
rîginale confecționate din 
bronz și lapis-lazzuli erau 
scumpe, iar cererea acestui 
„absolut necesar femeilor 
rite" crește continuu, meșteșugarii 
iranieni produc acum „lăcrimare" 
relativ ieftine din sticlă colorată. 
Forma acestor vase ține seamă de 
exigentele epocii 1 moderne și per
mite sa plîngă fără să ți se ștear
gă rimelul de pe gene. Ele au o 
paritate de pînă la 0,5 litri de 
crimi.

a Ger- 
primul 

Europa. 
855 m

• LA WUPPERTAL (R.F. 
maniei) se construiește 
tunel cu două etaje din 
El va avea lungimea de
și înălțimea de 13 m. Aerisirea se 
va face în bună parte cu ajutorul 
curentului de aer produs de cir
culația vehiculelor.

Și ei au fost negri
Mulți

mul american care și-a lăsat viața 
în războiul de eliberare al S.U.A. a 
fost marinarul de culoare Crispus 
Atlucks. N-orbert Rillieux (1806— 
1894), sclav și om de știință care 
a descoperit un vaporizator oare a 
revoluționat procesul de lucru în 
rafinăriile de zahăr, era și el negru. 
Dr. Daniel Hale

negri și albi nu știu că pri-

Williams (1858-

o- 
rriste), 
foarte 
articol 

căsăto-

• PRIMA sanie cu motor pro
dusă în Ungaria a intrat în probe 
tehnologice. Ea dezvoltă o viteză 
de 60 
preciată 
în serie 
cepe în

km/ară și va fi foarte a- 
de SDortivi. Producția 

a săniei cu motor va în- 
cursul acestui cm

• SUPRAFAȚA perfect lustruită a 
unei mingi de biliard este mai 
puțin netedă decît suprafața Pă- 
mîntului. Dacă am mări bila la 
proporțiile globului pămîntesc. su
prafața acestuia din urmă ar fi 
mai netedă.

MOLIERE era președintele unei societăți anlialcoolice. Pentru 
educa fiul in același spirit, îl lua cu el la ședințele societății, Ia dife
rite demonstrații și manifestații. Curînd, băiatul a devenit și el membru 
‘al societății abstinenților.

Intr-o zi se întoarce fericit acasă și îi povestește tatălui său:
— Azi am defilat prin oraș. Am purtat și eu un panou. Scria pe 

ei: „Nu am pantofi pentru că tatăl meu este bețiv 1“

1931), care la scurt timp înainte 
sfîrșitul secolului trecut a efectuat 
prima operație reușită pe cord în 
S.U.A., â fost tot negTu, ca și me
dicii Charles Drew (1904—1950). 
care a adus o contribuție hotărîloa- 
re la dezvoltarea metodei pentru 
obținerea și conservarea plasmei de 
sînge.

• APA dintr-un singur butoi 
este suficientă pentru a acoperi 
270 kmp cu ceață groasă de 15 m.

• CÂSATORIA datează de mii 
de ani, dar prima lege cu pri
vire la divorț a intrat în vigoare 

anul 1792 în Franța- In 
divorțul este 

S-U-A. - din
— din 1919, în Mexic — 

din 1932, în Austria — din 1938, 
în Japonia - din 1947, în Argen
tina din 1954 Italia este una din 
puținele țări 
încă Interzis.

abia în 
Belgia, 
1803, în 
U.R.S.S.

permis din
1861. în

in care divorțul este

• STAREA
pasagerilor 
vocată de oboseala 
și fizică de pe urma zgomotului 
motoarelor.

de somnolență a 
din avion este pro- 

intelectuală

• IMEDIAT după o salvă 
artilerie, 
percepe 
percepe 
și mult

de 
capacitatea ochiului de a 
culorile se modifică : el 
mai bine culoarea verde 

mai prost pe cea roșie.

■«flFrțl0®®

ij IN'/ALCA1IULUI V
O nouă etapă în lupta revolu

I

autoritățile

Âritiiiogrii' literar

ORICE vas nou se botează cu o sticlă de șampanie. Nu este de mi
rare că toate navele se clatină pe apă ca niște bețivi-

COPILUL: Astăzi, prolesorul m-a pus să găsesc cel mal mic multi
plu comun.

ceară ca 
să fie fă- 
delegațiilor

luată de
înlocuirea

Tatăl: Cum se poate! Nu l-au găsit nici pînă acum? Păi asta se 
căuta și pe vremea cînd mergeam eu la școală.

fionară a

ȘTIINȚA . TEHNICA

Un fir de boiIndicator de polei
care susține o
greutate de o tonăde sem- 

inoinen- 
scade la 
clipească

I

I

I

o
T

minerilor (IX)
— CUM, oferiți pe tabloul acesta 4 ruble ? Dar știți dv. că numai 

pinza a costal 24 ?
— Da, dar alunei cînd a fost curatăI

nîiințarea legală a sindicate
lor în Valea Jiului șl apro
barea statutelor a însemnat 

un important pas pe calea organi
zării muncitorilor mineri pentru con
tinuarea luptei pentru drepturi so
ciale și naționale.

Lipsa de alimente și prețurile 
destul de ridicate au dat naștere la 
nemulțumiri fapt ce determină con- . 
ducerea sindicatelor să 
distribuirea alimentelor 
cută sub supravegherea 
muncitorilor.

Conducerea minelor și
locale refuză acest control munci
toresc, iar împotriva conducătorilor 
sînt luate măsuri severe, pentru 
îndepărtarea lor din Valea Jiului, 

care scop sînt trimiși pe front, 
familiile dale afară din locuințe, 
intervenția conducerii sindicate- 
de a opri astfel de nelegiuiri, 

intervine armata.

Muzeu/ Peleș

de la Sinaia.

marchează o 
revoluționară 

din Valea 
1918 are loc

fost create Con- 
(sfaturi) Națio-

aceste 
tuturor 

vechiului

Toamna anului 1918 
nouă etapă în lupta 
a muncitorilor mineri 
Jiului. Ia 29 octombrie
o nouă grevă generală. Muncitorii 
au reușit să ocupe toate întreprin
derile Văii Jiului. Pentru conducerea 
treburilor locale au 
sllllle Muncitorești 
nale.

Ca prima măsură 
consilii, a fost
persoanelor credincioase 
regim din conducerea minelor și de
cretarea zilei de muncă de 8 ore.

Pentru combaterea speculei și 
giementarea aprovizionării, au 1 
create comisii de aprovizionare 
re controlau atit aprovizionarea 
mai ales distribuirea alimentelor.

Măsurile luate de către Consiliile 
Muncitorești nu au fost pe placul 
autorităților austro-ungare, și ca ur
mare. împotriva lor a fost trimis

re- 
fost 
ca- 
cit

tren blindat încărcat cu soldați 
ținută de luptă.

Muncitorii mineri cu o veche tra
diție revoluționară, care roșiseră de 
mai multe ori străzile cu sîngele 
lor. au obligat organele de repre
siune să se retragă. A doua zi au 
declarat comandantului trenului 
blindat că „doresc să se unească cu 
România".

fa marea adunare națională de la 
1 decembrie 1918 de Ia Alba Iulia, 
alături de muncitorii, țăranii 
și intelectualii din Transil
vania și Banat au fost prezenli și 
delegații muncitorilor din Valea Jiu
lui purtind steaguri tricolore și ro
șii ca simbol al luptei pentru drep
tate socială și „unire cu țara".

un 
in

prof. P. MUNTEANU 
de la arhivele statului 

prof. I. POPOROGU 
de la muzeul mineritului

JOCURI DISTRACTIVE
l*e cerul primăverii i

In Anglia s-a realizat un aparat 
semnalizând conducătorului auto în
cepere^ vremii cu polei.

Principiul de funcționare a apa
ratului se bazează pe măsurarea 
temperaturii și umidității aerului,

care, combinat într-un anume fel, 
provoacă apariția poleiului.

Aparatul include un palpator de 
temperatură și umiditate a aerului 
și un dispozitiv de semnalizare cu 
un bec aflat pe panoul de bord al 
automobilului. Dispozitivul 
nalizare se declanșează în 
tul în care temperatura 
+4°C (lampa începe să
dbs). Dacă lampa arde continuu la 
o scădere a temperaturii pînă la 
-|-20C și chiar mai jos, aceasta con
stituie un semnal referitor la înce
perea poleiului.Maxime și cugetări

Fără somn și uitare, omul 
ar Ti cea mai nenorocită ființă.

(E. KANT)

Trăim între două mari tă
ceri : cosmosul tăcut, deasu
pra noastră și mormintele și 
mai tăcute, dedesubt.

(T. CARLV1E)
* t mai 
sînt mai

A.pele curgătoare sînt 
tăcute, acolo 
adinei.

Nimeni nu este mai puter
nic ca acești doi luptători: 
răbdarea și timpul.

(LEV TOLSTOI)
Cit sînt de săraci, cei care 

n-au răbdare!
(SHAKESPEARE)

Cei care aplaudă răutatea, 
sînt mai vinovati ca cei ca
re-o fac.

Mașină-u nealtă 
cu comandă 
pneumatică

unde

Gîndește-te
aînainte de

Vecinul, 
păiâ, dar 
putea trăi.

(B. PASCAL) 
de două ori, 

vorbi o dată.
(PLUTARCH) 

multe ori te su-de
fără ceiki>lți nu vei

(VOLTAIRE)
Daca vrem să se creadă bi

ne despre noi, să nu vorbim 
despre aceasta.

(SENECA)

Dacă se vorbește 
ne de rău și este 
depărtează-te; dacă 
cin ni, rîzi!

(FRAȚII GRIMM) 
despre ti- 
adevărat, 

sînt min-

(EPICTET)
Purtați-vă cu șeifii ca și > u 

focul: nu stați nici prea a- 
proape, nici

stați nici prea 
i prea departe.

(DIOGENE) 
pe nimeni prie- 

vei afla cum s-a
Să nu fad 

ten, pînă nu 
purtat cu fostul lui prieten.

(SOCRATE)

Culese de NIC. TARASESCU

cu 
Școala 
prima 
pneu- 

găuririi

Biroul de proiectare a mașinilor- 
unelte „Koprotech" din Varșovia a 
elaborat, în strînsă cooperare 
lucrătorii științifici de la 
politehnică din Varșovia, 
mașină-unealtă cu comandă 
matică. Ea este destinată
și filetării. Mașina a fost construită 
cu elemente tipizate fabricate în 
Polonia. Expusă în cursul anului 
1967 la Tîrgul internațional de la 
Poznan, ea a trezit interesul spe
cialiștilor polonezi și străini.

In tehnica modernă, sistemul 
pneumatic de comandă a mașinilor 
unelte devine tot mai mult concu
rentul .sistemului electronic. Avan
tajul sistemului pneumatic constă 
în faptul că el este mult mai sigur.

Un fir sticlos din elementul ne
metalic bor cu o secțiune transver
sală de numai 1 mm2 poate suporta 
o greutate de peste o tonă fără să 
se rupă. Fibre de grosimea părului 
din acest material fac metalele u- 
șoare și rășinile artificiale mai re
zistente decît oțelul atunci cînd 
sînt armate cu acesta.

Borul amorf, avînd o culoare ca
fenie pînă la negru, asemănător și- 
beiului, poate fi extras 
redus în cantități mari 
roase zăcăminte de sare 
apă de mare. Costisitoare este deo
camdată numai tratarea acestui ele
ment greu fuzibil.

Oamenii de știință americani Fran
klin Wawner și Dana Satterfield 
au pus la punct un procedeu prin 
care borul poale fi metalizat pe fi
re de wolfram cu diametrul de o 
sutime de mm pînă la o grosime 
de mai multe zecimi de mm. Aceste 
fibre pot 
șini sau 
au avut 
înfășură 
element, 
bor încă
și stabile, urmează să fie folosite 
în primul rînd In construcția de a- 
vioane și rachete.
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Vasile MOLODEȚ
Petroșani

fhipâ căsătorie

A
(Triverb : 2,5,7)

A. SA1MAC
Petroșani

Triunghi

la un cost 
din nume- 

sau din

fi ușor Incorporate în ră- 
metale ușoare. De curînd 
succes și încercările de a 
fibrele de sticlă cu acest
Materialele din fibre de 
scumpe, dar foarte ușoare 

urmează

înlocuind cifrele cu litere veți ob
ține de la A la B una dintre poe
ziile lui M.R. Parascbivescu, poezie 
dintre cele mai bogate în conținut 
și emoționante prin imagini scrise 
în cinstea 
niștilor. Pe 
dintre cele 
poetului.

luptei ilegale a comu- 
orizontale veți găsi 12 

mai frumoase poezii ale

lunii R1PA 
Vulcan

Poșta rubricii
DAN OTANOVICI — Uri- 

cani : Ion Slavici — MARA 
s-a mai publicat.

I. F1L1P — Lupeni : Careul 
NU STAȚI PE GÎNDURI este 
netematic, iar careul cu „defi
niții gen calambur" este de
rutant. 1

Dezlegările
jocurilor

apărate in rubrica din nr. 5 785 
(1 iunie 1968)

La primii pași (careu) ori
zontal : 1) Praga —
Rectori — Um 3) Ene
— P 4) Pornire — Al
— Ot — Robe 6) Rate 
reț 7) Atelier — Ci 8) 
0 — Alee 9) Ordine
10) R — Ec — Pasat 11) Iarăși
— Iri; Specializare (triverb): 
Un miner format; Sportivă (tri
verb) : Sint în apărare; De
tergent (rebus criptografic): 
Perlan albastru.

Luni 2)
— Lată

5) Av
— Mă-
Ton —
— Adi

1 2 3 A _ 5 6 7 6
2
3
4

5
6 M

___ 1
7

8

ORIZONTAL ȘI VERTICAL
1) Derivat al unei hidrocarburi să

turate 2) Instrument muzical popu
lar 3) Venită de la coafor 4) Cale 
străveche de circulație a literaturii 
5) Prenumele unei stetle care ne-a 
vizitat tara 6) Diminutiv feminin 7) 
Poftim ! 8) Vocală.
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STEAGUL RO$U 3

TV
Ssmbălă 8 hurie

17,30 Penliu copii — Film se
rial : Calul Furry.

18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă. Emi
siunea va li consacrată 
zilei aviației Republicii 
Socialiste România.

18,35 Pentru tinerelul școlar —
Acasă la acad. prof. C-
Daicoviciu

19,15 Mult c dulce și frumoasă
— emisiune 
mână.

de limbă ro

19,30 Telejurnalul de seară.

19,50 Buletinul meteorologic.

20,00 T ele-enciclopedia.

21,00 Fotbal: Italia — R.S.F. 
Jugoslavia. Finala Cam
pionatului european. — 
Transmisiune de la Roma.

22,45 Film serial 
iorli.

Răzbună-

Tele jurnalul de noapte.

După „valoareUn portmoneu găsit

SECVENJE CULTURALE cia de ia Aeroport.

furate a fost stabilită la miliție. Acum Călina 
Constantin așteaptă pedeapsa : după „valoarea" 
faptelor sale.

a curei faptă dovedește o cinste ireproșabilă : 

tovarășa Petrec Veronica, îngrijitoare la larma-

■

Așa a fost intr-una din ultimele zile ale anului școlar ce s-a încheiat. Aspect de la Școala ge
nerală nr. 5 din Petrila.

In ziua de 6 iunie a. c., în jurul ojei 11,30, 
s-a găsit in autobuzul local Petrila — Aeroport 
un portmoneu cu bani. Proprietarul nu a putut 
ii identificat deoarece portmoneul nu confinea 
în afara banilor decil două chitanfe eliberaie de 
instituții diferite pe nume diferite. Una din chi

tanțe este eliberată pe numele unui cetățean din 
Petroșani, iar oca dc a doua pe numele altui 
oelâfean din Cimpa.

Proprietarul porlmoncului este invitat pe a- 
oe-astă cafe Jo farmacia .nr. 16 din car Herul Ae
roport Petroșani pcnlrai a-și ridica suma de 

bani, porlmoneul și cefe -două chitanțe. Cu a- 
oeastă ocazie va fooe cunoștință și cu persoana

A venit in Petroșani tocmai de la Ovidiu. S-a 
angajat la sectorul II al minei Dîlja. In perioada 
de instructaj, a început însă să practice o altă 
„meserie": furtul.

Călina Constantin (19 ani), că despre el e 
vorba, pornea „Ia plimbare" noaptea, ca liliecii. 
Dar ei nu umbla degeaba ci cu un scop. In 
noaptea de 18 spre 19 mai a spart vitrina ma
gazinului alimentar nr. 6 din localitate și a fu
rat produse alimentare 
3 000 lei. Văzînd hoțul 
meni cn nici un iei de

în valoare de aproape 
că nud deranjează ni- 
bănuieli, a mai săvîrșit 

a spargere în noaptea de 26 spre 27 mai la de
bitul nr. 96. Cil stilourile, pixurile, tabacherele 
și celelalte obiecte furate a ieșit pe piață. Să 
Ie valorifice. Numai că... valoarea obiectelor

Calendarul Faza FORMAȚIILE CASEI
zilei

SÎMBĂTĂ 8 IUNIE orășeneasca
1937 — A murii, la Vă

cărești, luptătoaroa comunistă 
Donoa Simo.

1968 — Au loc alegeri le
gislative în Dahomey.

> 1810 — So născut com
pozitorul german Robert Schu
mann (m. 1856).

1968 — Tîrg internatio
nal de moslTe (8—16, Lju
bljana).

a festivalului

tineretului

hunedorean

SPORT
La căderea cortinei

Avancronică fotbalistică
Campionatul diviziei A de fotbal 

și-a amin at cu o săptămînă închide
rea stagiunii, cauzată de confrun
tarea internațională dintre reprezen
tativele României și Olandei. De-ar 
fi cîștigat echipa noastră cel puțin...

In sfîrșit. Acum, cînd vălul cor
tinei se lasă peste campionatul di
viziei A, gîndurile, privirile iubito
rilor fotbalului se îndreaptă numai 
spre cei doi poli opuși ai clasamen
tului : cine va fl campioană, cine 
va juca în baraj. Aceste enigme vor 
fl elucidate abia mîine seară, în 
Irei orașe din țară, unde se dispută, 
la aceeași 
cheie. Ca și 
și Capitala 
pioanei. De
nera Petrolului nu va mal fi Rapid, 
ci Steaua care, cu un punct avans 
față de F. C. Argeș, are șanse spo
rite la titlu. O victorie a militari
lor i-ar desemna campioni Indiferent 
de rezultatul meciului Progresul — 
Argeșul. Dar, a cîșliga la Ploiești, 
mai ales în aceste momente de ma
ximă tensiune, e o mare problemă. 
Rezultatid normal al meciului ar tre
bui să fie un scor egal. In acest caz, 
argeșenii șl-ar pulea realiza visul 
numai nbtinînd victoria în fața Pro
gresului, ceea ce mi se pare impo
sibil. Fare imposibil, deoarece Pro
gresul are nevoie de victorie pen-

oră 
snul 
vor 
data

(17,30), meciurile 
trecut, tot Ploieștiul 
hotărî soarta cam- 
aceasta însă parte-
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care va hotărî 
uneia sau chiar a ambelor 
ce vor înfrunta rigoriile ba- 
este cel de le Tg. Mureș, 

A.S.A. din localitate șl Stea-

tru a evita barajul.
Al treilea meci 

soarta 
echipe 
rajuhii 
dintre
gul roșu. Numai o victorie i-ar salva 
de emoții pe elevii lui Silviu Plo- 
eșteanu. Sau un meci egal în cazul 
că Progresul ar pierde. Dar, în ceea 
ce privește desemnarea campioanei 
șl a celor două participante la ba
raj, putem spune că etapa de mîine 
este o ecuație cu ,,n" necunoscute.

In celelalte partide se întîlnesc 
echipe puse la adăpost de orice e- 
moții. In Giulești, echipa lui Durni- 
trlu II și Ion lonescu își va rotunji 
la 25 zestrea de puncte în 
mației WU" Craiova, după 
căuanii și textiliștii arădani 
de 26 puncte în meciurile
respectiv, cu Jiul Petroșani. In a- 
ceastă din urmă întîlnlre, nu-1 ex
clus ca Jiul să obțină un punct. Ll- 
bardi n-a uitat că se află în întrecere 
nentru titlul de golgeter.

La Cluj, elevii lui Teașcă, 
în plină sesiune de 
da ultimul examen 
actualul campionat.

Pînă mîine seară,
cortina peste campionatul diviziei A 
de fotbal, să așteptăm cu răbdare.

D. GHFONEA

fata for
ex im bă- 
au șanse 
ou Farul,

aflați
examene, vor 
fotbalistic din

cînd v.a cădea

FOTO critică
Imaginea iolograiică de țață 

înfățișează un troliu uitai, su
pus d egrodării sub cerul li
ber, in incinta minei Lupeni. 
Din luna decembrie a anului 
trecut nu mai e folosit, dar... 
amortismentul e calculat lună 
de lună cu o conștiinciozitate

de invidiat. Mai pufin 
este însă conștiinciozi- 

care l-au

demnă 
demnă
lalea gospodarilor
părăsit. Dar troliul cu pricina
se va răzbuna pe cei vino- 
vafi: petele de rugină de pe 
el vor păta și numele gos
podarilor.
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DE CULTURA 
ÎN PROGRES

cîteva zile, sala decu
a Casei de cultură din

participat la 
formații: 

dansuri 
— soliști 
formațiile

In urmă 
spectacole 
Petroșani a găzduit faza orășenească 
a Festivalului hunedorean. Cu acest 
prilej, în fața celor peste 800 spec
tatori au evoluat formațiile artistice 
ale Casei de cultură și ale căminu
lui cultural din Bănița.

Casa de cultură a
concurs cu următoarele 
corală, simfonică, faniară, 
populare, muzică populară 
vocali și instrumentiști, 
de muzică ușoară „Cvintetul color"
și „Atlas" — soliști vocali șl Instru
mentiști și un grup vocal format 
din elevi ai Școlii populare de artă, 
totalizind peste 200 artiști amatori, 
iar căminul cultural din Bănița cu 
formația de dansuri populare șt un 
solist vocal.

Spectacolul prezentat a dovedit o 
bună pregătire artistică șl Interpre
tativă a artiștilor amatori, fiind în 
repetate rânduri aplaudați la scenă 
deschisă. In mod doesebit s-au re
marcat formațiile: simfonică (instruc
tor Barbu Constantin), muzică popu
lară (instructor prof. Traian Tămă- 
San și prof. Gheorghe Popa), muzică 
ușoară (instructor Sriner 
și dansurile populare 
Cimpoieru loan). Dintre soliștii vo
cali șl instrumentiști aî 
de muzică populară merită a fi scoși

T.adislau) 
(instructor

formației

în evidență tinerii: 
Brîndușean Viorica, 
Vierița Ana, Siminlc Nlcolae, Flo- 
ricescu Gheorghe, Moldovan Augus
tin și Druță Vasile, atît prin ținuta 
scenică cit și prin interpretare. La 
un nivel corespunzător s-au prezen
tat șl soliștii de muzică ușoară Poede 
Gheorghe, Lucia Susan, Covaci loan 
și Ovidiu Cosma care, în cinstea 
festivalului, șl-au îmbogățit substan
țial repertoriul, străduindii-se, prin 
interpretarea melodiilor, să facă față 
exigențelor publicului petroșănean.

Ca un fapt pozitiv, poate fi -scos 
în evidență că la acest festival, 
spre deosebire de anii precedențe 
Casa de cultură s-a prezentat cu 
un număr sporit de artiști amatori 
cuprinși !n cele opt formații. Prin
tre formațiile noi prezente în con
clus se numără cea de muzică u- 
șoară „Atlas" șl grupul vocal. De 
asemenea, s-a depus interes pentru 
reactivizarea formației simfonice și 
a corului sindicatului învățăinînt. 
Deși iormația corală s-a prezentat 
bine în concurs totuși socotim că, tn 
raport cu posibilitățile existente în 
orașul Petroșani, numărul coriștilor 

localitatea 
150 cadre 
mult mal 
viitor fn- 
rldicarea

Revitea Adela. 
Ureche Tina,

este încă insuficient, 
noastră care numără peste 
didactice, dispune de forte 
mari care să permită în 
fărirea corului existent si

Marginalii la 
al frumosului

bișnuiți să redescoperim de 
fiecare dată noul, frumosul, 
ineditul, cînd cercul de foto 

din cadrul Casei de cultură din Pe
troșani ne invită la cîte o expoziție, 
am pornit zilele trecule spre foaie
rul acestui lăcaș, pentru a viziona 
expoziția personală Ion Vînătoru, 
cunoscut membru al cercului.

Intr-adevăr, frumosul decantat pe 
hîrlia fotosensibilă, cu ajutorul o- 
biectivului aparatului de luat vederi, 
s-a lăsat ușor identificat în fiecare 
lucrare expusă. încă din primul mo
ment al confruntării cu pozele Iul 
Ion Vînătoru, vizitatorul avizat sau 
nu în activitatea fotoartistică sesi
zează predilecția autorului pentru 
peisajul montan, marea lui dragoste 
pentru natură. Această sete pentru 
decuparea secvențelor din minuna
tul nostru peisaj montan și imor
talizarea lor în cele mai diferite a- 
notimpuri sau condiții de iluminare 
în marea majoritate a fotografiilor, 
devine contaminantă. Dîndu-i prio
ritate acestei tematici, în cadrul 
prezentei expoziții, autorul se an
gajează la o investigare dificilă sub 
aspectul sesizării noului, artisticului; 
în sfera acestui subiect mult prea 
„lucrat" mai de toți fotografii ama
tori și consacrați deopotrivă.

Privită în ansamblu, expoziția în
scrie o pagină în „biografia" cercu
lui foto din Petroșani, deci se si
tuează pe altitudinea scopului pro
pus cu toate că pe marginea ei se 
pot semnala și unele lacune. Expo
ziția personală Ion Vînătoru, ca și 
expozițiile precedente ale cercului, 
par deficitare la un capitol care ca
racterizează zilele noastre, secolul 
nostru. In contextul dinamicii coti
diene, pozele (atît cele expuse cît 
și cele realizate de ceilalți membri 
ai cercului) sînt străbătute de o 
statică care alterează într-o oare
care măsură autenticitatea secven
țelor. In general lipsește din cadrul 
acestor 
te ic al 
general 
mul cu
tul acestei dinaimici. Cele două lu
crări expuse „Mecanizare" și „Atac 
la zi" cu tot autenticul și trepidan
tul momeuit al muncii nu rezolvă

0

imagini elementul prome- 
din autismul ui: OMUL. In 
din aceste cadre lipsește o- 
preocupările sale în contex-

un izvor

frică în mod fericit situația. Lipsește 
©MUL (la general) contemporanul, 
megieșul, ortacul, optimistul, omul 
la zorile, zenitul și apusul vieții, 
cu bucuriile și păcatele omenești. 
Pentru că omul a plămădit arta pen
tru el și pentru îneîntarea semeni
lor săi.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a consemna faptul că mai la toate 
expozițiile de fotografii artistice ce 
au fost organizate la cercurile de 
foto din Valea Jiului se neglijează 
un amănunt care, probabil, este con
siderat o „anexă" la lucrarea de 
foto gata finisată: textul. Titlurile 
„Livezeni", „Cîrja", „Litoral", „Ma
rea Neagră" sau „Coloana infinitu
lui" din expoziția recentă nu rotun
jesc complementar subiectul. Dim
potrivă. O lucrare nu chiar fără cu
sururi, dar cu un text original, a- 
decvat temei, ridică sub orice as
pect valoarea artistică atît ti pozei 
cit și a realiaaiorulud ei. Un titlu 
șters însă, transformă o foarte bine 
realizată fotografie într-o... operă 
literară căreia îi lipsește sfîrșitul.

Tiberiu KARPATIAN

nivelului său interpretativ.
Căminul cultural Bănița a 

prezent în concurs doar cu o 
mație de dansuri șl cu un solist vo
cal. Ne amintim 
Ia o asemenea 
țenii prezentau 
șl la un nivel 
tor. De această 
pregătirii lor a fost mai scăzut.

Ținînd seama de rezultatele ob
ținute, formațiile care s-au califi
cat pentru iaza municipală vor tre
bui să-și perfecționeze în continua
re 
ca 
să

fost 
ior-

ca, cu ani în urmă, 
manifestare, băni- 

un program variat 
artistic corespunză- 
dată însă, nivelul

măiestria interpretativă pentru 
la fazele pe municipiu și județ 
ne reprezinte cu cinste.

CHIOR EANU Margareta 
CHIRCUIESCU Vasile

Elevii sorb 
înțelepciunea 

v» X ■ ■cărții
Școlii generale 
frecventată de 

care au lectorat

nr. 3 
peste 

de la
3 900

Biblioteca 
Lupeni este 
400 cititori 
începutul acestui an aproape 
de volume. Lecturarea zilnică a căr
ților de către elevi contribuie la 
dezvoltarea vocabularului, la forma
rea deprinderilor de citire — co
rectă și expresivă — la îmbogățirea 
cunoștințelor despre patrie și partid, 
despre oameni de cultură, știință și 
literatură, despre munca plină de a- 
vînt a oamenilor muncii din patria 
noastră în întreprinderi, în uzine 
șl pe ogoare. Totodată, citirea căr
ții contribuie la educarea elevilor 
în spiritul dragostei față de muncă 
și de patrie, al grijii față de avutul 
obștesc, al respectului și prețuirii 
tradițiilor de luptă ale poporului 
nostru.

Multe din cărțile împrumutate și 
citite de elevi au fost urmarea reco
mandărilor diriginților Cotescu lu- 
llana, Cacen Radu, Ivănescu Sînzia- 
na, Vulpe Gornellu.

Dintre cei mal activi cititori a- 
mintim pe elevii : Buzatu Cornel, 
Enoiu Mihai. Boudean Marla, Bojin 
Victoria, Mihuț Elena, Nemeș Aniș- 
oara și alții din clasele a VIH-a, care 
vor susține nu peste mult timp e- 
xamene de admitere în școli profe
sionale sau licee.

Fără îndoială că sistematizarea și 
generalizarea conținutului 
cărți le vor veni în 
platele examene.

Emil

multor
ajutor la apro-

TETII EANU
Lupeni

FONDUL PLASTIC 
GALERIILE 
DE ARTA 

CRAIOVA 
angajează imenial 

achizitor remizier
cu domiciliul în Petroșani

Informații la
U.A.P. Petroșani, str. Morii nr. 
13, telefon 1«63, zilnic între 
orele 11—12 (pînă la dala de 
15 iunie a. c^.

sediul filialei

PROGRAMUL
DE RADIO

DUMINICĂ 9 TUNTE

PROGRAMUL I :

6,05
Ora
Su- 

meteo-

11,25

6,00 Buletin de știri; 
Melodiile dimineții; 7,00 
salului; 8/00 Radiojurnal, 
mărul presei. Buletin
rutier; 8,15 Ilustrate muzicale; 
9,00 Radiomagazinul femeilor; 
9,30 Noi înregistrări de muzi
că populară realizate în stu
diourile noastre; 9,50 Ciută 
Doina Badea; 10,00 Ziua pio
nierilor; 11,00 Buleti-n de știri; 
11,07 Muzică populară;
Muzică ușoară de George Gri- 
goriu; 12.00 De toate jjcnlru 
toți; 12,55 Cinci minute cu 
poezia. Versuri . de Nicolae 
Tăutu; 13,00 Estrada dumini
cală; 17,00 Sport și muzică; 
20.00 Radiojurnal. Spori; ?9,î0 
Cîntă orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii; 20,30 Teatru 
radiofonic: Ciclul „120 do ani 
de la revoluția din 1848". Pre
miera. „File din cronica anu
lui 1848". Scenariu radiofonic 
de Mihail Druinoș; 21,40 Mu
zică; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 
Orchestra Ray Conniff; 22,30 
Moment poetic; 22,40 Simfo
nia în Fa major opus 35 nr. 
4 de Luigi Boccherini; 23,00 
In ritm de dans. Emisiune mu- 
zical-distractivă; 24,00 Buletin 
de știri; 0.05—5,00 Estrada 
noclurnă. Buletin de știri și 
meteo-rutiere la orele 1,00; 
2,00 și 4,00.

PROGRAMUI II:

6,00 Muz.ioă populară; 6,30 
Buletin de știri; 7,00 Dansuri 
din operete;
7,45 Buletin 
nxeleo-rulier; 
8,00 Melodii

7,15 In excursie; 
de știri. Buletin

7,54 Muzică; 
populare; 8,15

Te<aliu radiofonic pentru co
pii : „Fluturele", scenariu de

I. R. E. H.
SECȚIA REȚELE

>«

PETROȘANI
angajeaza:

• un șef birou contabilitate 
abonați

CONDIȚII; studii medii și opt ani vechime în funcții 
eoonomice sau studii superioare și 6 ani vechime în funcții 
economice.

Relații suplimentare se pot obține zilnic la secția rețele 
a I.R.E.H. din str. Republicii nr. 60 Petroșani, telefon 1830.

Ștefan Tita; 9,00 Cin tec și joc; 
9,30 Buletin de știri; 9,33 
„Sîntom a țării primăvară" — 
cîntece pionierești; 10,00 Se- 
lecțiuni din opereta „Noapte 
de nuntă în Paradis" de Schro
der; 10,15 Tineri interpret de 
muzică ușoară : Aura Urzicea- 
nu, MihaeJa Mihai, Dorin A- 
nastasiu și Florin Anca; 10,45 
A 7-a artă. Premierele săptă- 
mînii; 11,00 Concertul capodo
perelor; 12,30 Voci noi la mi
crofon : Peter, Paul și Mary; 
12,45 Cîntăreți români pe sce
nele lumii — Petre Munteanu; 
13,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 13,10 Orchestra de 
muzică populară a Radiotele- 
viziunii; 13,35 Concert de 
prînz; 14,30 Unda veselă; 15.00 
Melodii cunoscute în interpre
tări orchestrale; 15,15 In vîr- 
tejul jocului; 15,30 Caleidos
cop muzical; 16,00 
dragi; 16,30 La horă-n
emisiune de cîntece și jocuri; 
17,00 Buletin de știri;
Piese .instrumentale do Tiberiu 
Brodiceanu; 17,15 Trandafiri 
pe portativ — muzică ușoară; 
18,00 Concertino în stil clasic 
pentru pian și orchestră de 
Dinu Lipatti; 18,20 Muzică u- 
șoară de Nicolae Kinculescti; 
18,40 Din repertoriul Măriei 
Tănaso; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Metronom '68 (reluare); 
20,27 Vă invităm la dans; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,10 
Interferențe lirice — muzică 
ușoară; 22,10 Romanțe cu Lia 
Crăriimescu și Nicu Stoenes- 
cu; 22,30 Suită de ritmuri; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Festi
valul dc muzică și dramă din 
Israel — 1967; 23,45 Recitalul 
tenorului Anton Dermota; 23,37 
Pagini lirice din muzica ușoa
ră; 0,30 Muzică de jazi; 0,55— 
1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

Refrene 
sat —

ÎNTREPRINDEREA
PLANTE MEDICINALE

ORAȘTIE
achiziționează in lunile iunie-iulie, următoarele sorti- 

menle de plante medicinale, în stare verde și uscată :

FAJNFIU (herba vincae minoris)

— FLORI DE COADA «JAICELULUI (flores millefolli)

— FLORI DE TEI (Ilores Uiliae)

— FRUNZE

— FRUNZE

— FRUNZE

DE

DE

DE

17.05

PODEAI, (folia farfarae)

FRAGI DE ClMP (folia Iragariae)

NUC (folia juglandis)

DE PĂTLAGINĂ LATA (folia plantaginis— FRUNZE
spec)

— IARBĂ DE SUNĂTOARE (herba hyperici)

— IARBĂ DE COADA ȘORICELULUI (herba millefotii)

— RĂDĂCINĂ DE BRUSTURE (radix bardanae)

— COZI DE CIREȘE (slipites cerasorum)

— COAJE DE CRUȘIN (cortex irangulae)

Predarea se
direct la sediul 
respectivă.

Plata se face
Cofortind plantele medicinale, vă apărați sănătatea 1

poate face la achizitorii din comune sau 
întreprinderii; elevii le predau la școala

imediat.
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Vizita m (ara noastră 

a președintelui 

Republicii Congo 

Alnhonse Massamba-Debat
(Urmare din pag. f)

membri ii conducerii uzinei, repre
zentanți ai organizațiilor obștești lo
cale. Oaspeții au (ost informați des
pre procesul de dezvoltare și mo
dernizare pe care uzina l-o cunoscut 
in cele două decenii care au trecut 
de la actul istoric al naționalizării, 
despre contribuția întreprinderii la 
creșterea prestigiului industriei con
structoare de mașini românești. Ro
mânia fiind după S.U.A. și U.R.S.S. 
a treia tară exportatoare de uti
laj petrolier din lume. Ing. 
Constantin Marinescu, directorul teh
nic =tl întreprinderii, a subliniat că 
marea uzină ploieșteană produce as
tăzi întreaga gamă de agregate ne
cesare forajului de mare adîncime, 
utilaje ce se bucură de mare corn- 
petivitate pe piața mondială.

După ce au vizitat unele din sec
țiile uzinei, oaspeții au asistat, pe 
platoul de montaj general, la o de
monstrație de urcare și coborîre a 
unei instalații de foraj la adînciml 
mari, de tipul 8 DH-200 — instala
ții ce se caracterizează printr-o ma
re mobilitate, siguranță și rezistentă 
tn exploatare.

Părăsind uzina ploieșteană, preșe
dintele Alphonse Massamba-Debat a 
felicitat călduros pe metalurgiștil 
Întreprinderii. El a consemnat în 
cartea de onoare: „vizita noastră a 
fost foarte bogată în impresii. Mun
citorii și inginerii români pot să 
fie mîndrl de realizările lor. Ple
căm din această întreprindere im
presionați de ce poate realiza efor
tul și geniul omului".

De la Ploiești, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre Brașov.

Aici au fost vizitate uzinele de 
autocamioane, unde oaspeții congo
lezi șl persoane.le oficiale care îl 
însoțesc au fost întîmpinati de 
Gheorghe Pană, prim-secretar al Co

mitetului judejean Brașov al P.G.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, Ion Mărcuș, prim-vicepreșe- 
dinte, Constantin Gîrtînă, primarul 
municipiului Brașov, și de alte ofi
cialități locale.

La invitația directorului general 
al uzinelor brașovene, ing. Gheorghe 
Trică, președintele Alphonse Mas
samba-Debat și celelalte persoane 
oficiale au vizitat unele sectoare de 
producție, unde au primit ample ex
plicații privind biografia autocamio
nului românesc. In secția montaj- 
general, unde autocamionul cu nu
mărul de fabricație 143 300 lua star
tul pornind spre pistele de încer
care, 'aspetii au fost informați că 
în prezent la fiecare 9 minute un 
autocamion, purtînd marca uzinei, 
părăsește banda de montaj.

La întrebarea președintelui Repu
blicii Congo, gazdele informează că 
autocamioanele produse la Brașov, 
adaptate pentru diverse condiții de 
teren șl climă sînt exportate în tărl 
din Europa, Africa. America Latină 
și Asia.

înainte de plecare, secretarul ge
neral al Mișcării Naționale a Revo
luției, a consemnat următoarele în 
cartea de onoare a uzinei : „Munca 
ce se desfășoară în această uzină 
arată în mod evident imensele pro
grese. realizate de poporul român 
prieten, sub conducerea luminată a 
Partidului Comunist Român. Tră
iască clasa muncitoare din România !".

In onoarea președintelui Alphonse 
Massamba-Debat, tovarășul Gheorghe 
Pană, a oferit aici un dejun în sa
loanele Restaurantului sporturilor. 
In timpul dejunului, Gheorghe Pană 
și Alphonse Massamba-Debat ’ au 
toastat pentru prietenia dintre po
poarele celor două țări.

In cursul după-amiezii. oaspeții 
congolezi au părăsit Brașovul, ple- 
cînd cu mașinile spre București.

Sosirea in Capitală a tovarășilor 
Giancarlo Pajetta și Carlo Galiuzzi, 
membri ai Direcțiunii P. C. Italian

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, vi
neri după-amiază au sosit în Capi
tală, tovarășii Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii și al Biroului 
Politic al Partidului Comunist Ita
lian, și Carlo Galiuzzi, membru al 
Direcțiunii, șeful secției externe a 
P.C. Italian.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa,

oaspeții italieni au f<?st întîmpinati 
de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihal Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Ager preș)

Experimentarea 
noului sistem de salarizare 
și majorare a salariilor

Ca urmare a prevederilor hota.-, 
rii plenarei Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român din 5—6 
octombrie 1967, cu privire la îmbu
nătățirea sistemului de salarizare și 
majorarea salariilor. Consiliul de 
Miniștri a adoptat recent o hotărîre 
prin care aprobă experimentarea, 
lntr-un număr restrîns de unități e- 
conomfce din principalele ramuri și 
sectoare de activitate ale economiei 
naționale. a tuturor elementelor 
noului sistem de salarizare, conco
mitent cu majorarea salariilor.

Măsurile prevăzute în hotărîre ur
măresc realizarea unei mai strînse 
legături între salariile anqajaților și 
cantitatea și calitatea muncii eiectiv 
prestate, astfel, incit, o dată cu ri
dicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc să se obțină o eficiență 
sporită a activității lor.

Pe baza acestei hotărîri, la 1 iu
nie a. c. s-a început experimentarea 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor intr-un nuinăr de 29 
întreprinderi din industria ușoară, 
industria alimentară, industria poli
grafică și din industria locală. Expe-

uientarea va îi extinsa, începind 
de la 1 iulie a. c., Ia un număr de 
20 întreprinderi din industria petro
lului, industria materialelor de con
strucții, industria prelucrării lemnu
lui, exploatării forestiere și silvi
cultură, urmind ca apoi, treptat, pe 
baza unui grafic aprobat de Consi
liul de Miniștri, noul sistem de sa
larizare să fie aplicat în mod expe
rimental și la un număr de între
prinderi din celelalte ramuri și sec
toare de activitate.

Așa cum prevede hotărirea ple
narei Comitetului Central, pe baza 
experimentării în aceste întreprin
deri se vor verifica soluțiile adop
tate, se vor aduce îmbunătățirile ne
cesare și se vor supune spre apro
bare conducerii de partid și de stat 
propunerile în vederea extinderii 
experimentării noului sistem de sa
larizare și a majorării salariilor la 
nivelul fiecărei ramuri a economiei 
naționale eșalonat pînă la sfîrșitul 
anului 1969, urmind ca noul sistem 
de salarizare să fie definitivat tn 
1970 — ultimul au al actualului cin
cinal.

TELECR4M4
DOAMNEI ETHEL KENNEDY
1 147 Chain Bridge Road,
Mc Lean — Virginia nr. 22101

U. S. A.

Vestea pierderii suferite de încercata dumneavoastră familie — și 
odată cu ea de poporul american — ne-a întristat profund.

In aceste clipe de adîncă durere, provocată de asasinarea soțului 
dumneavoastră, senatorul Robert F. Kennedy, eminent om politic, frun
taș al vieții publice americane, vă rog să primiți cele mai sincere con
doleanțe șl expresia sentimentelor de compasiune din partea mea, a 
soției mele și a poporului român.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ĂGȚIA' Șl

BRAZILIA : La mari altitudini sau în desișurile junglei Amazo
nului, autocamioanele de producție românească „Carpati" sînt fo
losite pentru construcțiile rutiere ou deplin succes. Acești soli ai 
industriei constructoare de mașini din România poartă 
mii de kilometri depărtare faima unei industrii tot mai 
tată pe piața mondială.

IN CLIȘEU: Camion românesc încărcînd balast la 
unul din afluenții Amazonului (Putumayo).

la sute de 
des solici-

Oryto pe

Indignare și îngrijorare față de 
crima comisă la Los Angeles

Economia Franței se îndreaptă 
spre normalizare

PARIS. — Zdruncinată de greva 
generală care a paralizat-o timp de 
trei săptămâni, economia franceză se 
îndreaptă șovăitor spre reluarea ac
tivității într-o serie de ramuri. Se 
apreciază că 75 la sută din greviști 
s-au reîntors la lucru. In marile u- 
zine de automobile și ale industriei 
metalurgice. aproape un milion de 
lucrători din sectorul naționalizat și 
serviciile publice își reluaseră joi 
seara activitatea. Comisia adminis
trativă a Federației educației națio
nale (F.E.N.) a hotărît tot joi reîn
toarcerea la lucru a cadrelor didac
tice și a personalului care depinde 
de Ministerul Educației Naționale. 
Hotărîrea a fost luată după ce Co
misia a analizat ansamblul rezulta
telor obținute. Se consideră că în 
domeniul educației naționale proble
mele cheie rămîn încă nerezolvate. 
Comisia a apreciat, pe de altă parte, 
că reluarea activității nu va fi e- 
fectivă în toate sectoarele de învă- 
țămînt. Un număr de sindicate 
diferite ramuri de activitate au 
tărît continuarea grevei pînă la 
bisfacerea revendicărilor proprii.

Deși au fost satisfăcute în mare 
parte revendicările greviștilor, se 
consideră totuși că încordarea * care 
a stat la baza conflictului social n-a 
dispărut încă și că nimic nu per
mite să se prevadă sfîrșitul tuturor 
grevelor. O situație încordată dom
nește la O.R.T.F. (Organizația radio- 
televizi'iinii franceze), unde negocie-

dintre salariați și conducere au 
întrerupte. Ca urmare a aces- 

au ocupat

rile 
fost 
tei situații, autoritățile 
cu ajutorul politiei și armatei anu
mite centre tehnice ale O.R.T.F., în 
special toate posturile de emisie. 
Direcția generală a făcut un apel 
la tehnicienii particulari pentru a 
asigura functionarea unor studiouri. 
Televiziunea difuzează zilnic numai 
un buletin de actualități, asigurat 
de 23 de ziariști. In semn de soli
daritate cu greviștii de la O.R.T.F., 
peste 100 de scriitori și cineaști au 
hotărît boicotarea televiziunii, atlt 
timp cît serviciile acesteia rămîn sub 
controlul armatei și poliției.

— •-
Cutremure de pămînt 
în Japonia

din 
ho- 
sa-

Declarația guvernului 
R. S. Cehoslovace 
cu privire 
la reabilitări

După cum anunjă a< 
guvernul R. S. Ceho-

la reabilitări, în care

FRAGA. - 
gentia C.T.K., 
slovace a dat publicității o declara' 
tie ou privire
se relevă ca, potrivit principiilor ex
puse în programul guvernului, una 
din sarcinile sale constă în lichida
rea urmărilor deformărilor grave ca
re au avut loc în domeniul justiției. 
Totodată, se subliniază că în pro
cesul reabilitării nu poate fi vorba 
de negarea legalității socialiste șl 
că nu vor fi revizuite acele acte 
care au rezultat din caracterul de 
clasă, fiind justificate din punctul 
de vedere istoric al legalității revo
luției socialiste. Nu este vorba do 
anularea hotărîrilor adoptate în ca
drul ordinei de drept socialiste, cl 
de îndreptarea greșelilor produse 
în practica aplicării legilor existen
te, în contradicție cu principiile și 
spiritul acestora. Prin urmare, sub
liniază declarația, în domeniul pe
nal vor fi revizuite hotărîrile prin 
care au fost condamnate ca dușmani 
ai construirii socialismului persoana 
cărora nu li se poate imputa că au 
încălcat interesele societății socia
liste. Bazele proiectului de lege pri
vitor la reabilitări va fi supus dez
baterii comisiilor sesiunii Adu
nării Naționale.

TOKIO. — Alte 
de pămînt au fost 
în regiunea din nordul Japoniei. Pî
nă în prezent nu au fost 
victime.

La jumătatea lunii mai, 
rele care s-au produs în 
de nord a Japoniei au 
moartea a numeroase persoane 
au cauzat mari daune materiale

două cutremure 
înregistrate joi

semnalate

cutremu- 
regiunea 
provocat

pilotului 
care au

de
da 

a 
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ani, iar- 
unde a

R. P. POLONAj 
Imagine de lumi
nă și muncă la la
minorul „Gedler" 
din Sosnowiec.
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un prelu- 
coaiifie. La 
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furnizează două 
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< VIENA. - 
pentru zboruri de 
drul unei expoziții 
ționale din Viiena, 
persoane, s-a lovit 
tr-un parc vienez,
vocat răsturnarea nacelei. Acciden
tul s-a soldat cu moartea 
și a celorlalți doi pasageri, 
fost proiectați în gol.

lucrălo- 
public s-au 

In 
vreme

succesive, 
au 

zile

V. OROS
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

Ninsori

JAPONIA: Aspect al marilor pagube aduse de puternicul cu
tremur de pămînt, care a fost înregistrat de curînd.

secetă 
cu w 
acută <• 
a făcui

Numeroase personalități din luinea 
întreagă continuă să-și exprime in
dignarea și îngrijorarea fată de a- 
bominabila crimă comisă la Los An
geles, care a curmat viata senato
rului Kennedy. „Este îngrijorător că 
deosebirile politice de vederi se re
zolvă în Statele Unite prin violentă 
și gloanțe", a declarat ministrul a- 
facerilor externe al Argentinei, Ni- 
canor Costa Mendez. „Asasinarea lui 
Robert Kennedy este o crimă ruși
noasă, un exemplu absurd al vio
lentei", a afirmat ministrul de ex

terne al Mexicului, Antonio Garrillo 
Flores.

„încă o mărturie a maladiei și de
căderii actualei societăți americane. 
Nu este întîmplător faptul că în ta
ra în care violenta fată de propriul 
popor constituie o politică, violen
ta a cuprins întreaga societate. Din 
nou America apare în fata întregii 
lumi ca un monstru aspru și rău", 
a declarat secretarul general al Par
tidului progresist popular din Guya
na, Janet Jagan.

.■ (Agerpres)

Acte agresive 
împotriva Republicii 
Congo (Kinshasa)

Forțele patriotice continua 
sâ atace Saigonul

SAIGON. — Vineri dimineața, 
tașamentele Frontului National 
Eliberare au continuat, pentru 
cincea zi consecutiv, atacurile
rachete și mortiere asupra capitalei 
sud-vietnameze, anunță agențiile de 
presă. Circa 16 rachete ale patrlo- 
ților au lovit centrul Saigonulul 
Cîteva rachete au căzut la numai 
100 metri de cartierul comandantu
lui S.U.A. din Vietnamul de sud, 
iar altele Ia numai 800 metri de Pa
latul prezidențial. In urma explozi
ilor, în centrul orașului au izbucnit

incendii. Perimetrul lovit de artile
ria F.N.E. cuprinde arondismentele 
1, 2 și 8 ale capitalei. Incercînd să 
neutralizeze bateriile patriotilor, a- 
vioane și elicoptere americane au 
decolat de la aeroportul militar Tan 
Son Nhut, efectuînd raiduri asupra 
orașului șl împrejurimilor sale. In 
cartierul Cholon, patriotii sud-vlet- 
namezi au angajat lupte cu militari 
americani și saigonezi. Un vehicul 
american a fost aruncat în aer de o 
mină plantată pe podul Suoi Dia l-a 
40 kilometri nord-vest de Saigon.

oare denunță noile acte a- 
săvîrșite de colonialiștii por- 
împotriva integrității terito- 

lndependentei tării

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Republicii Congo 
(Kinshasa) pe lingă Organizația Na
țiunilor Unite, a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de Securi
tate în 
greși ve 
tughezl 
riale șl
Documentul menționează că la 
mal avioane militare portugheze au 
pătruns în spațiul aerian al Repu
blicii Congo împrăștiind manifeste 
provocatoare. Guvernul Republicii 
Congo, încheie scrisoarea, protes
tează energic împotriva tuturor ac
telor de încălcare și imixtiune a 
colonialiștilor portughezi, acte care 
contravin principiilor Cartei O.N.U.

Efectele crizei

ACTUALITATEA PE GLUE
Un balon folosit 

agrement în ca- 
poștale interna- 

transportînd trei 
de un turn din- 
ceea ce a pro-

si inundații> »

în Turcia
ISTANBUL. — După 40 de 

na a revenit în Anatolia, 
nins din plin chiar în acest sezon. 
Zăpada a blocat numeroase drumuri. 
La Eskisehir, In Anatolia centrală, 
ninsoarea a fost urmată de ploi ca
re au provocat Inundații. Două per
soane s-au înecat. Inundații au a- 
vut loc și la Ankara. Vîntul, oare 
suflă ou violentă la Istanbul, a pa
ralizat navigația în strîmtoarea Bos
for, unde mai multe vase de mic to
naj au fost blocate, urmînd să-și 
continue drumul în apele Mării Ne
gre după ce timpul se va ameliora.

ALMA-ATA. — In nordul 
zahstanului, oamenii de știință au 
început să producă ploi artificiale 
cu ajutorul unor substanțe chimico 
împrăștiate din avion. Din cele oinci 
experiențe, patru au fost reușite, fi
ind în acest fel irigate 30 000 de hec
tare cu ploi artificiale, care au du
rat circa o oră. Calculele au arătat 
că astfel de irigații sînt ieftine.

ADMINISTRAȚIA i Petroșani, stc. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.C-.V.J.)

Violări ale spațiului aerian 
cambodgian

PNOM PENH. — Potrivit unei 
declarații date publicității de guver
nul regal al Cambodgiei, avioane mi
litare americano-saigoneze au violat 
spațiul aerian al Cambodgiei, mitra- 
liind un post militar din provincia 
Kandal. In timpul atacului, doi sol
dați ai armatei cambodgiene au fost 
grav răniți. Declarația guvernului 
cambodgian condamnă acest „nou 
act premeditat de agresiune împo
triva Cambodgiei", arătînd că el 
„demască ipocrizia tuturor declara
țiilor S.U.A. referitoare Cam-
bodgia".

La Pnom Penh s-a anunțat, totoda
tă, că la 2 iuniie teritoriul Garnbod- 
giei a fost supus unui atac de arti
lerie de pe teritoriul Vietnamului 
de sud. Canonada de artilerie a 
provocat victime în rîndurile popu
lației civile și însemnate daune ma
teriale.

Reprezentantul permanent al Gam- 
bodgiei la O.N.U., Huot Sambath, a 
adresat la 6 Iunie președintelui Con- 
siliuluii de Securitate o scrisoare în 
care protestează împotriva violării 
spațiului aerian cambodgian.

RIO DE JANEIRO, 
mentariile din presa brazilia
nă' pe marginea crizei uru- 
guayene admit posibilitatea ca, 
in cazul unei agravări a a- 
cesteia, președintele Pacheco 
Areco ar putea sâ încerce for
marea unui guvern de coaliție 
cu opozifia blanchistă (Parti
dul Blanco). Unii observatori 
afirmă că succesivele substi
tuiri tn cadrul cabinetului mi
nisterial ar fi 
diu la eventuala 
sfîrșitul 
ga tiv al 
lă legat 
ritoare 
ie rea 
venf ii 
cuit 
lia 
na, dar 
tn realitate de disensiunile e- 
xistente tn sinul partidului gu
vernamental „Colorado", a dus 
la demisia ministrului de ex
terne Hector Luisi. A urmat 
apoi scandalul cu ministrul 
muncii și prevederilor sociale, 
care a fost acuzai de uz de 
influentă în beneficiul unei 
firme tipografice pe care o 
conduce. Afacerea s-a soldat 
șl ea cu demisia ministrului 
respectiv. Aceste evenimente 
au provocat în cele din urmă 
demisia colectivă a cabinetu
lui, prilej de a substitui cinci 
titulari de ministere. Prin a- 
ceasla dificultățile nu s-au e- 
puizat. In Parlament, interpe
lările și criticile la adresa ac
tivității guvernului se fin lon(. 
Ministerul finanțelor, Charlo re, 
a fost dur criticat, alît de de
putății din opoz.itie, cît și de 
unii apar finind partidului gu
vernamental, pentru eșecul po
liticii sale initiate în noiem
brie 1967 printr-o devaloriza
re de 100 Ia sută a monedei 
naționale, prezentată ca bază 
pentru o stabilitate mone’ară 
pe termen lung și ca o „e- 
nergică măsură antiinflationls- 
lă". La mai puf in de șase 

devalu
ate câ- 
în pre- 

aprige

lui aprilie 
Senatului,

o problemă rele- 
incite- 

co li
peș

ti raz! -
Argentt-
motivat

La mai
luni a urmat o nouă 
rizare de 25 la sută, 
rei rațiuni formează 
zent subiectul unor 
dispute parlamentare și in pa-

ginite presei. Disputele sini 
pe punctul de a degenera in- 
tr-uu mure scandal politic, în- 
trucit există de acum versiuni 
susținute de unii protagoniști 
din opozifie în sensul că ul
tima devalorizate ar fi urmă
rit de fapt sâ permită unot 
anumite grupuri economice 
realizarea de profituri ilicite. 
In timp ce între parlament șl 
guvern duelul continuă, agita
ția socială capătă proporții în
grijorătoare pentru guvernanfi 
Revendicările de sporire a sa
lariilor in rîndurile 
rilor din sectorul 

tradus 
tima

Corespondență
rallzat 
tregi servicii 

blice esențiale. Guvernul 
cearcă să tempereze nemulțu
mirile acumulate, prin nego
cieri cu conducerile sindicate
lor, dar niciuna din propune
rile oficiale privind procentul 
de sporire a salariilor nu a 
fost acceptată. La agravarea 
situației economice care stă ta 
baza crizei politice contribuie 
serios o îndelungată 
care amenință 
crah energetic, 
ploilor în acest 
să scadă pînă 
apele Ia barajul Rincon de! 
Bonetle, riscînd să afecteze 
instalațiile generatoare ale u 
zinei care 
treimi din 
uruguayană. 
săptămînii a 
un decret guvernamental prin 
care se reduce la jumătate 
consumul de electricitate In 
locuințele particulare, precum 
șl la o serie de instituții și 
întreprinderi, luîndu-se conco
mitent măsuri drastice de fis- 
calizare a respectării decretu
lui. Un ziar din capitală scrie 
că niciodată seceta nu a avu! 
o legătură mai vizibilă cu 
mișcările scenei politice.
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