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a plecat in Finlanda
dimineața, a plecat spre 

o delegație a P.C.R., con- 
tovarășul Loonte Răutu, 
al Comitetului Executiv, 
al C.C. al P.C.R., oare va

Marți 
Helsinki 
dusă de 
membru 
secretar
face o vizită în Finlanda, la Invita
ția Partidului Social-Democrat.

Din delegație fac parte Ion Pas, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Institutului 
țiilo Culturale 
Ăldea Militaru,

Român pentru Reia- 
cu Străinătatea șl 
membru al C.C. al

P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.G. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, delegația a fost condusă do to* 
varășii Maxim Berghianu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., loan Cîrcei și Ludovic Faze- 
kas, membri al C.C. 
nea Gheorghiu și 
membri supleanți ai 
de activiști de partid.

al P.C.R., MIR. 
Ion Teoreanu, 
C.C. al P.C.R.,

LA F.F.A. VISFOZA LIJPENI

ARIA PREOCUPĂRILOR
PENTRU
TREBUIE

mătase 
cadrul 
CUI1OS- 
indica-

în sco- 
de lo

calitate 
la sută

(Ager preș)

Proiectul Codului Penal

Bob.nolourea Bolinaș lultana de la secția a lll-a a Fabricii Vis- 
coza Lupeni își depășește lună de lună sarc.in.He de plan, pune accent 
pe calitate. lat-o legînd cu atenție firul unei bobine.

La F.F.A. Viscoza Lupenâ îmbună
tățirea calității firelor de 
ocupă un loc important în 
preocupărilor de fiecare zi, 
cută fiind influența acestui
tor asupra eficienței economice. Ca 
urmare a măsurilor aplicate 
pul îmbunătățirii unor faze 
cru, producția măitasei de 
superioară a crescut, cu 0,4 
față de plan.

In ce direcție s-a acționat ? Cî
teva colective formate din ingineri, 
tehnicieni și muncitori cu o înaltă 
calificare au urmărit îndeaproape 
fluxul tehnologic, stabilind fazele de 
fabricație asupra cărora trebuie să 
se acționeze pentru îmbunătățirea 
calității firelor.

Propunerile 
fost analizate 
tică. Astfel, 
lor de lemn 
baia de filaj 
crescut de la
cm,

acestor colective au 
și aplicate în prac- 

prin înlocuirea fiii tre
cu filtre „Webeg" . . la 

a
la peste 50 

cu

firelor

de
intelectual 
in orașul 
următoarea

strada V. Roailă devine 
un fluviu uman care înfruntă 
norii de praf. Ce se-ntimpld ? 
Mașinile circulă in continuu. 
Strada ori 
stropită de 
doar așa... 
multe ori,
și cileva grămezi de 
adunate în timpul nopții, dar 
ne ridicate de

claritatea 
18—19 cm 

iar noxele au .fost 
mai mult de 50 la sută.

Schimbarea conductelor de plumb, 
care se sparg în timpul lucrului 
sub presiune, cu conducte de oțel 
ebonitate, va îmbunătăți și mai mult 
lucrul la baia de filaj, înlăturîndu-se 
desele defecțiunii și întreruperi care 
modifică nefavorabil parametrii băii 
de filaj, respectiv calitatea firelor.

reduse

CALITATE
LĂRGITĂ
ln urma studiului efectuat asupra 

compresorului și a evaporatoarelor 
de la instalația chimică, acestea au 
fost schimbata cu un compresor și 
trei evaporatoare noi. Totodată, la 
propunerea tovarășului Iacob losif, 
s-au făcut modificări la serpentinele 
de la evaporatoare, care au dus la 
creșterea randamentului de răcire 
In același scop, agentul de răcire — 
saramura — a fost înlocuit cu le
șie de sodă caustică.

Merită evidențiată contribuția 
adusă la executarea în timp a aces
tor lucrări de căt-re Florea Vasile, 
Maghiar Matei, Farcaș Tiberiu, Ia
cob losif, Szasz Alexandru, Breiti- 
gam Ignațiu, maistrul Szabo losif, 
Nagy Augustin și alții.

Prin reorganizarea controlului !n- 
terlazic în special a instalațiilor 
cheie, mal ales în schimburile II, 
IU șl IV la secțiile preparație chi
mică și filatură, s-a reușit ca la 
punctele principale devierile de pa
rametri să fie reduse în mod sim
țitor, calitatea fiind astfel influen
țată în bine, stabilindu-se timpii op
timi de spălare a bobinelor șl a 
staționării lor între filaj și spălare.

Mărirea capacității de vaporizare 
la secția finisaj textil a dus la sta
bilirea unei • tehnologii optime de 
vaporizare, la eliminarea gîtuirilor 
oare împiediicau desfășurarea norma-

respeclivă. 
îmbunătățire un aport 
adus Farcaș Erna, ing. 

Imola, Hai loan, ș. a. 
măsură s-a manifestat

la a lucrului la secția 
La această 
susținut l-au 
Martonossy

In aceeași
preocupare pentru continua ridicare 
a calificării profesionale, acțiune 
care se desfășoară cu sprijinul 
ținut al comisiei inginerilor și 
nicienilor din cadrul unității.

al Republicii Socialiste România
în discuția Comisiei juridice

a Marii Adunări Naționale

(conlraargu-

cu... 
patru

nu e măturată și 
loc ori e măturată 
„ca să fie". De 
lingă bordură stau 

gunoi,
care trăiesc

tntr-o discuție recentă, 
alt lei plăcută, un 
venit mai demult 
nostru mi-a pus
întrebare: „Cunoști mata un 
oraș mai slab gospodărit decît 
Pelroșaniu! ?" întrebarea in-a 
șocat, lezindu-mi sentimentele 
le afecțiune ce ie nutresc la
tă de orașul in
Dar omul avea argumente.

De atunci um
blu mai 
ochii- n 
pentru a

cont raargumcn- 
te la afirmația 
interlocutorului meu. Dar...

Am nimerit chiar a doua zi, 
lupă amintita discuție, in cen
trul orașului. înaintea „Auto
servirii" — mare îngrămădea
lă. Se vinde ceva ? M-am du
mirit ușor. In jur, trotuarul 
era acoperit de un covor pes
triț : hirtii colorate — ambala
jele de la înghețata „Polar".

In fiecare dimineață

furnal• 1 Varga,ci im am

nimeni. Adică, 
ba, da : de vînt 
și mașini.

Pe strada E 
Varga, ne-a in- 

t deunăzi 
președintele co- 
cetățeni, se des-

Complexul âdminis- 
trafiv Paroșeni

miletului de
fășoarâ de asemenea o circu
lație intensă, iar cetățenii 
nu pol ieși pe stradă că-l 
îneacă praful. Stropesc ei cu 
gătelile, dar nu prididesc.

Mai sint necesare șl alte 
mostre ? Nu cred. întrebarea 
este: unde sini stropitoarele, 
autogunoierele ? 
meritele II.

Prezentat la 
recepție

Azî, constructorii de la lo
tul T.C.M.M. Paroșeni au pre
zentat beneficiarului — Ex
ploatarea deschideri mine noi 
— pentru recepție, noul com
plex administrativ.

Clădirea adăpostește lămpă-

ria, stația de salvare, sala de 
apel, birourile serviciilor 
ploatării. Termocentrala 
roșenl deservește mina, 
permanență, cu apă caldă.

Terenul din jurul clădirii 
este asfaltat, iar pe o însem
nată porțiune din suprafața 
incintei s-au amenajat spații 
verzi, ronduri de flori, s-au 
plantat arbuști. Pînă la sfîrși- 
tul acestui an, exploatarea va 
fl legată de șoseaua princi
pală printr-un nou pod, din 
beton, aflat in prezent in con
strucția șantierului aparținînd 
M.T.M.N.A.

Cărucior nou 
pentru transportul 
personalului 
in subteran

In cadrul sesiunii a 10-a a Marii 
Adunări Naționale, Comisia juridică 
întrunită sub președinția prof. univ. 
Traian Ionașcu își desfășoară lucră
rile ou privire la Proiectul Cod-ului 
Penal al Republicii Socialiste Ro
mânia care urmează să fie dezbătut 
în actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale.

In ședințele din 10 și 11 iunie, 
ministrul justiției, Adrian Dimitriu

a dat explicațiile cerule de deputății 
care au participat la discuții.

Lucrările Comisiei juridice conti- 
(Agerpres)

In abatajul 9 vest din sectorul 111 al minei Petrila luciează și Ciam- 
ba Constantin împreună ou Diaconescu Florea. Brigada de mineri din 
care fac parte își depășește cu regularitate sarcinile de plan.

Cazanul
nu a fost
oprii !

■

din partea celor Invitați să trimită pină în 
pe adresa Comitetului județean Hunedoara al 

scrisoare in care să arate numele, anul naște- 
național pe care a lucrat, locul de muncă șl

fi 
de

20 de ani de Ia începerea lu- 
Bumbeștl-Livezeni, Comitetul 
invită pe toți brigadierii care 

Bumbești-Livezeni,

sub 
a imp 
— nu 

ano-
fie oprit ca- 
după ce ou 
lot materia- 
care aveau

Mircea CiNCOHA, 
operator-cazane 

Termocentrala Paroșeni

(Continuare în pag. a 3-a)

Intr-unu din zilele trecute, 
la cazanul nr. 2 de la I.E.C. 
Paroșeni s-a semnalat în func
ționare o anomalie: la treap
ta l-a a economizorului se 
spărsese o țeavă prin care 
circulă apă cu o presiune de 
120 atm și temperatură de 
215°C. Menținerea in continu
are a parametrilor cazanului 
solicita deci un efort sporit 
din partea personalului. De 
regulă, acest gen de anomalii 
cere oprirea imediată a caza
nului. Cită 
pierdut 
muncitori 
reparații 
directa 
MARIN 
hotărft

Din partea Comitetului 
județean Hunedoara 
al U. T. C

energie s-ar 
insă 1 Un grup 
de la exploatare și 

cazane — 
Îndrumare 
MORARU, 

să Înlăture
mal ia fără ca să 
zanul. De aceea, 
pregătit minuțios 
Iul și sculele de
nevoie, sudorul Gh. Mareș, fă- 
călușul Victor Vodislav, mais
trul Gh. Pena și ing. Marin 
Morarii au început lupta cu 
temperatura înaltă, cenușa, 
apa din cazanul fierbinte, Iar 
după 10 ore de muncă asiduă, 
economlzorul era reparat I Pe 
fața plină de sudoare a 
celor patru se putea citi bu
curia : cei peste 1 200 000 
kV/oră energie electrică sor
tiți pierderii in eventualitatea 
opririi cazanului erau salvați, 
Paroseniul puțind furniza cu 
aceeași ritmicitate energie e- 
lectrică în arterele sistemului 
energetic național datorită in
tervenției curajoase. Primii 
care au ținut să-i felicite pe 
cei patru eroi pentru fapta lor 
au fost cadrele din conduce
rea întreprinderii, apoi însăși 
conducerea ministerului care, 
totodată, a răsplătit efortul, 
fapta demnă de laudă a ce
lor patru cu o sumă frumoa
să de bani

(Continuare in pag. a 3-a)

ju
de

ultimul cuvînt. Ln 
găsești hîrtid, foi 
de cireșe. La secto- 
producătorii își pre-

a fost confec- 
lot de căru-

zece cărucioare din 
a fost, trimis la mina 
pentru încercare în 
omologării.cum își 

am căutat 
prin cîteva piețe din municipiu.

1 . ; s <
■Tv-r-.'

i »- - * - '.f

P. BRE8EN

Contrai orașului Devaarmonioasă împletire între modera și frumos urbauisliic,

Cum sînt gospodărite
piețele noastre

Piața este vizitată zilnic de mii de gospodine, de oa 
meni porniți după cumpărături. Desigur că e necesar ca în 
piață să găsești mărfuri din abundență. Dar pe cumpărător 
nu-I interesează doar cantitatea de produse din piață ci și 
modul cum acestea-1 sint oferite, felul cum sînt păstrate.

Acum, cînd pe zi ce trece e tot mai cald și produsele 
se cer păstrate în condiții deosebit de igienice, 
intimpină piața oaspeții? La această întrebare 
răspuns zilele trecute

La Uricani, tejghelele pieții. 
cabinele pentru mărfuri au fost 
reparate, zugrăvite. Peste tot 
e o curățenie perfectă, inclusiv pe 
tejghele unde nu găsești nici un 
fel de produse(l).

Piața din Lupeni (intendent Co 
roi Petru) te întîmpină și acum ca 

în anii trecuți: cu tejghele 
murdare, gunoi în jurul lor, garduri 
dărîmate și-n apropierea lor — ma
lul Jiului, un adevărat focar de in
fecție.

In privința pielii din Vulcan, rare 
se află în renovare, cei mai multi 
producători, cu care am stat de 
vorbă, și^au manifestat nemulțumi
rea de felul cum înțeleg să-și facă 
datoria intendenta Novac 
și salariații de Ia serviciul 
britate al sectorului I.C.O. 
calitate. Aici, foarte rar se 
rățenfe, și atunci ziua 
mare, 
depun pe mărfuri.

Piața din Petroșani (administrator 
Ursica Traian) este ceva mai bine apro
vizionată, dar curățenia nici alai nu

și-a spus încă 
rul tejghelelor 
varză, sîmburi 
rul de lactate, 
zintă produsele în condițiile cerute 
abia după multe insistențe din par
tea medicului igienist și a adminis
trației pieței.

Despre astfel de nereguli și des
pre urmările pe care acestea le pot 
avea asupra consumatorilor, am ce
rut și părerea unui specialist, tov. 
Ganga Emil, medic veterinar tgie-

nlst pentru 
Iată ce ne

„In afară 
pe care le 
vedere mai 
periculoase, 
liber le observăm mai puțin. Așa 
de pildă nniii producători viin în 
piață numai după ce „acumulează" 
o cantitate mai mare de produse pe 
care vor să le vîndă (ouăle de e- 
xemplu). Pe acești producători îi 
interesează mai puțin prospețimea 
produselor — lucru dovedit cu o- 
cazi-a determinărilor de prospețime 
făcute în cadrul stațiunii.

Unul din produsele față de care 
des cumpărătorii au rezerve este 
smîntîna, care s-a dovedit uneori a

Elisabeta 
de salu- 
din Lo- 

face cu- 
și atunci ziua în amiaza 

în așa fel că norii de praf se

VPEFir A
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a Înregistrat valori de 
plus 12 grade la Petroșani' și 
plus 4 grade la Paring. Maxi
mele de 
12 grade 
grade.

Pentru
oro: Vremea în restabilire, 
cerul variabil. Temperatura 
creștere, vini slab din sud.

ieri au fost de plus 
și, respectiv, plus 10

următoarele 24 de 
cu 
în

municipiul Petroșani, 
declară dînsul: 
de aspectele neigienice 
observăm de la prima 

sînt și altele, tot așa de 
dar pe care cu ochiul 

mai puțin.
producători

La U.R.U.M.P. 
tionat un nou 
cioare pentru transport * de 
persoane în subteran. E vor
ba de un nou tip de căru
cioare cu o capacitate de opt 
persoane. Aceste cărucioare 
sînt prevăzute cu închidere 
laterală, ceea ce va asigura 
un mai mare grad de secu
ritate în timpul transportului. 
Lotul de 
noul tip 
Lupeni 
vederea

Instalații de joacă 
pentru copii

La comanda Consiliului 
popular al municipiului, la 
U.R.U.M.P. au fost executate 
noi instalații de joacă pentru 
copii. Instalațiile vor fi am
plasate pe solarele din car
tiere. Din noul lot fac parte 
zece balansoare și zece vâr
telnițe.

...Copiii le așteaptă !

Cu prilejul aniversării a 
crărilor pe șantierul național 
județean Hunedoara al U.T.C. 
au lucrat pe fostele șantiere naționale
Salva Vișeu, Agnita-Botorca, Lunca Prutului, Hunedoara și 
Fabrica de confecții București, care locuiesc în județul nos
tru, să participe Ia o intilnire ce va avea loc la Hunedoara 
in ziua de 16 iunie a.c. orele 9, în sala clubului „Construc
torul'1.

Solicităm 
ziua intilnirii 
U.T.C. cite o 
rii, șantierul
funcția actuală.

DIN ACTUALITATEA POLI
TICÂ INTERNAȚIONALA

DESTINUL UNEI COALIȚII
Calendarul politic italian este pre

cis : întrunirea noilor Camere ale 
Parlamentului și alegerea președin
ților lor sînt, după un ritual stabi
lit de multă vreme, urmate de de
misia guvernului. De obicei, aceas
tă demisie este pur formală; de data 
aceasta, însă, ea are șanse serioase 
de a fi o demisie reală, și încă una 
care să inaugureze, dacă nu o criză 
guvernamentală îndelungată, cel pu
țin o perioadă de instabilitate a gu
vernării. Hotărîroa socialiștilor de 
a se retrage din coaliția de centru- 
slînga se află la originea acestei si
tuații. Aritmetica parlamentară in
dică faptul că, fără cele 91 de man
date de care dispune Partidul So
cialist Unificat în noua Cameră a 
Depu tați lor, un guvern de orientarea 
celui de pină acum nu poate conta 
pe o majoritate parlamentară și nu 
poate deci obține învestitura. Demo- 
crat-creștinii dispun de 266 de man
date, iar partenerii lor secunzi — 
republicanii — de 9 mandate, ceea 
ce este ou mult sub cele 316 voturi 
care formează majoritatea în Came
ra Depu taților.

In recentele 
oialiist Unificat a apărut oa princi
palul învins. O 
alegătorii săi tradiționali i-au întors 
spatele, dindu-și votul unei stingi 
pe care o consideră autentică. Con
ducerea acestuia partid a apreciat — 
și pe bună dreptate — că alegăto-

alegeri, Partidul So-

pante importantă din

rii pierduțl au fost dezamăgiți de 
experiența coaliției de centru-stînga 
și de compromisurile la care socia
liștii au fost constrînși în alianța 
lor cu democrat-creștinii și republi
canii. Concluzia imediată urma în 
chip logic: pentru a restabili încre
derea sau măcar pentru a o păstra 
pe a acelora care nu i-au refuzat-o 
la recentele alegeri, P.S.U. trebuia 
să se retragă din coaliție.

Această retragere nu este însă 
însoțită de o renunțare completă șl 
onitică la politica de centru-stînga, 
față de care, cel puțin o parte din 
conducerea socialistă, rămîne atașa
tă. Este o mutare ce se vrea subtilă 
într-o partidă puțin cam confuză. 
Socialiștii se declară gata să spriji
ne un guvern care ar desfășura o 
politică de centru-stînga în liniile 
care nu ar compromite programul 
fundamental al P.S.U., păstrîndu-$I 
în același timp libertatea de a . cen
zura .același, guvern atunci cînd ar 
prezenta parlamentului propuneri 
inacceptabile sau ițiconfprtabile in
tereselor sale. Fste. după toate a- 
parentele, o variantă a povestirii 
despre goana, două doi iepuri : P.S.U. 
crede posibil , ca, simultan, nici să 
nu compromită total formula cen-. 
truluj-stînqa și nici să 
sentimentele socialiste 
ților și votanților săi.

Posibilitatea practică
menea performante apare unor ob-

n>u lezeze 
alo adoren-

a unei ase-

servatori drept iluzorie. Pe de o par- 
guvernul va trebui să execute 
slalom politic foarte dificil și să 
expună în orice clipă înfrînqerd 
parlament. Pe de altă parte, da: ă 

vor dori să salveze cu orice preț 
formula centrukii-stînga în noua în
fățișare, socialiștii vor fi nevoiți dsn 
nou să facă concesii și atunci pres
tigiul lor electoral va rămîne insen
sibil la tratamentul preconizat

Modul în care vor ieși socialiștii 
din această dilemă nu poate fi în
trevăzut. In orice caz, pentru mo
ment, menținerea atașamentului lor 
față de politica de centru-stînqa fa
ce mai puțin insurmontabilă proble
ma constituirii unui nou guvern. O 
coaliție de centru-dreapta solicită a 
reconversiune politică de mari pro
porții și greu de realizat în termen 
sourt. Iată de ce democrat-creștinii 

vor avea altceva de făcut decît 
accepte sprijinul limitat 
promit socialiștii și să 
guvern „omoqen'', fără 
unor miniștri din alte 

asemenea guvern va obține, du- 
părerea majorității comentatori

lor, Învestitura, dar o guvernare în- 
delungată într-o astfel de formulei 
pațe îndoielnică. Și, atunci, unii — 
ca de . pildă ziarul milanez „Paese 
Serra" — nu ezită să întrevadă e- 
vontualiLatea unor noi alegeri pen
tru a ieși din impas.

N. RATE.Ș

te, 
un 
se 
în

nu 
Să 
li-1 
un. 
rea 
Un. 
pă

pe care 
formeze 
recru ta
pa rti de.
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STEAGUL ROȘU

Secvențe culturale
A

PALETA INGENUITĂȚII
Se spune că, a intra în- 

tr-o expoziție a amatorilor 
înseamnă a privi unul dintre 
cele mai încîntătoare specta
cole. De ce ? Pentru că ce 
poate părea mai încîntător 
într-o expoziție, în care 
„prim planul'' este ocupat de 
o lume a culorilor stîngaci 
alcătuită, iar naivitatea exe
cuțiilor este atît de vizibi
lă ? ! 1 urnea inedită, plină
de farmecul inegalabil al au
tenticității, de prospețime, 
este tocmai ceea ce atrage 
mai mult în acest gen de ex
poziții. Cînd însă, „întîlni- 
rea" cu arta amatorilor are 
loc pe lărimul vîrstei nevi
novăției, a ingenuității sufle
tești, cînd creatorii imagini
lor culorii sînt copiii, nu e- 
xislă iubitor al frumosului 
(dintre vizitatori) căruia să 
nu-i tresalte inima de bucu
rie și satisfacție privind 
„roadele" artistice ale can
dorii, purității infantile Pri
vind lucrările în acuarelă și 
linoqravurile, expuse cu o- 
cazia Zilei pionierilor in foa
ierul Casei de cullnra a sin
dicatelor din Petroșani, reAa

ce ne-a întimpinat și ne-a 
impresionat mai mult a fost 
expresia de o rară puritate 
sufletească a multora din lu
crările expuse. Prospețimea 
vibrantă a acestor prime im
presii de viață, transpuse ar
tistic prin atît de răspindi- 
tele mijloace ale plasticii, a 
fost exprimată de elevi cit 
se poale de sincer. Atît im
perfecțiunile tehnice (încîn
tător de autentice !), cît și 
emoția și bucuria de a des
coperi m ochii „artistului" 
viața înconjurătoare : școala, 
familia, orașul și împrejuri
mile pitorești ale acestuia — 
toate fac din această expozi
ție o manifestare artistică 
plină de optimism, de pro
misiuni.

Ceea ce deiineșle și ono
rează această manifestare nu 
este numai calitatea simțirii 
pe care au exprimat-o. în 
compozițiile lor, elevii Sche
rer Eric sau Șerean Florin, 
Bucur Dorin Paul, Fodor Ște
fan, Alischer Iohan, Tomescn 
Ion, Gabor Alexandru (în 11- 
nogravnrile Incrate la Casa 
pionierilor), Usnrelu Doina

în lucrarea „învățătoarea", 
Șuba Francisc, Konyiecky E- 
dita și Bodor Ioan în peisa
jele expuse. Mai mult chiar, 
am descoperit și o facultate 
a inteligenței și imaginației 
bogate la mulțl din autorii 
lucrărilor expuse.

De unde asemenea calități 
la niște autori — copii, fără 
personalități și relevații deo
sebite ? Răspunsul trebuie 
căutat dincolo de „nelipsitele 
probleme" pe caro le recla
mă arta, dincolo de preten
țiile și prescripțiile „artei 
moderne". Artistul amator în 
genere și artistul amator elev 
in speță aduce mărturia nai
vă (e-adevărat !), dar onestă 
a simțirii lui personale.

Și, după cum se știe, cam 
aceasta este cea mai de preț 
calitate a unui artist.

Expoziția pionierilor și ele
vilor pelroșăneni este lumi
noasă, primitoare. Tocmai 
prin frumusețea ei naivă 
creată de paleta mai mult 
decît autentică a ingenui
tății.

V. TEODORESCU

de
tw
in

Un plăcut loc 
popas pentru 
riștii plecați 
masivul Paring — 
cabana Obîrșia Lo
trului.

IV LIKH4KII
G. W. F. HEGEL

Prelegeri de filozofie a isforiei
(TRADUCERE DE F. DRÂGH1C1

Lucrarea reflectă concepția de an
samblu a lui Hegel asupra istoriei 
și reprezintă una din primele opere 
de filozofia culturii închegate me- 
todologic.

Importanța ei constă în aceea că 
reprezintă și una din verigile de 
bază ale concepției lui Hegel, pre
cum și o încercare clară, în formă

Șl RADU STOICI I1ȚÂ)

idealista, de a determina caracterul 
obk'otiv al legalității istorice, pe 
baza metodei dialectice.

Lucrarea se adresează specialiști
lor în filozofia istoriei și istoria fi
lozofiei, cadrolrrr didactice și studen
ților de la facultățile cu profil fi
lozofic.

A APARUTs

Revista „PENTRU APARAREA PĂCII"
nr. 6 (219) — iunie 1968

publicație lunară editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii 
din Republica Socialistă România.
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La cinema 7 Noiembrie Petroșani

El Do
Produc/ie a studiourilor a- 

mericane, JE1 Dorado" este 
un western. $1 ca orice wes
tern autentic, american, îl 
are-n centrul tuturor peripeții
lor pe eunoscului și îndrăgi
tul actor John Wayne. In cî- 
leva cuvinte, subiectul Ulmu
lui :

Șeriful Harrah din orășelul 
El Dorado îl previne pe ve
chiul său prieten Cole Thorn
ton (John Wayne) cu Jason, 
omul in slujba căruia lucrea
ză, este un bandit care-și în
sușește ilegal pămînturile al
tora. In urma acestor vesti, 
Thornton se duce să restituie 
lui Jason suma de bani pe 
care-o primise, reluzînd să în
deplinească ceea ce i-a cerut. 
I.n întoarcere, Thornton este 

de un glonț. Piposlînd,

rado
el îl rănește pe cel care tră
sese, fiul unui cunoscut al 
său. Tînărul se sinucide. Sora 
tinărului, crezînd că Thornton 
este ucigașul fratelui ei, se 
răzbună trăgind în el. Glon
tul, care-l lovește în apropie
rea coloanei vertebrale, îi va 
provoca mai tîrziu semne de 
paralizie.

Intr-un ..saloon" dintr-un alt 
orășel, Thornton se împriete
nește cu tînărul cmv boy Mis- 
sissipi, care-l va urma peste 
lot. trecînd împreună cu el 
prlntr-o serie de aventuri pri
mejdioase.

Cînd în El Dorado apare 
banda lui Jason si începe 
schimbul de focuri, Thornton, 
în urma unui acces de para
lizie, cade-n mîinile lui Jason

Urmarea... pe r''-~nn.
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Verificați=vă 

cunoștințele

OCUPAȚII
• Care dintre pictorii ro

mâni contemporani este auto
rul tablourilor: „Actrița", „Țe
sătoare", „Țesătoare fruntașă".

a) Brăduț Covaliu, b) Ion 
Pacea, c) Ion Gheorghiu, d) 
I igia Mar o vei.

• Care seriilor irancez este
autorul maximei : „Meseria
scriitorului este să învețe să 
scrie" ?

a) J. Renard, b) V. Hugo, 
c) A. France, d) Stendhal.

• Care dintre compozitorii 
noștri de muzică ușoara este 
autorul melodiei: „Stau ta 
poartă și aștept poștașul ?"

a) Mișu Iancu, b) George 
Grigorhi, c) N. Kirculescu, d) 
Ion Vasilescu.

£ Cine este autorul poe
ziilor: „Pescarul”, „Vlad plu
garul", „Dansatoarea" ?

a) Ion Pillat, b) Arlut_ Enă- 
șescu, c) Octavian Goga, d) 
Lucian Blaga.
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RĂSPUNSURI care 
se lasâ așteptate • ••

in urma apariției unor materiale care cuprindeau su
gestii și observații, ziarul a primit răspuns de la multe uni
tăți. Ne scriu despre masurile luate pentru înlăturarea defi
ciențelor și aplicarea propunerilor făcute în articole. Citito
rul găsește asemenea răspunsuri la rubrica „Pe urmele ma
terialelor publicate". Dorim să ne reierim însă nu la condu
cerile unităților care ne răspund prompt referitor la ceea 
ce au întreprins, ci la cei care iasă cititorii să aștepte mult 
și bine pînă văd răspunsul tipărit.

OAMENI
9 Cine este autorul cule

gerii de articole „Oameni și 
paiațe" ?

a) Dumitru Popeștii, b) Al. 
I. Ștelănescu, c) Horia Stancu, 
d) Tudor Teodorescu-Braniște.

• Cine este autorul bas
mului „Omul de piatră"?

a) I. C. Fundescu, b) P. Is- 
pirescu, c) Ion Creangă, d) N. 
Filimon.

ț Care scriitor german este 
autorul cugetării : „Omul nu 
are cuvînt mai nobil pentru a 
arăta cine este decît numele 
său"?

a) G .E. lesing, b) J. G. 
Herder, c) Thomas Mann, d) 
Lion Feuchtwanger.

• Cine este autorul roma
nelor „Omul care ride" și 
„Oamenii mării"?

a) Honere de Balzac, b) 
Alex. Dianas, c) Prosper Me- 
rixnee, d) Victor Hugo.

prof. Victor IAȚENCO
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Nou procedeu de abataj acestea, ceea ce nu s-a stabilit ÎDca 
ou claritate este cît de aproape de 
epicentrul cutremurului țjcbuie efec

tuată analiza radonului pentru b se 
putea face o prezicere verosimiM 6 
unui eventual cutremur.

Folosirea minerilor In fața fron
tului de abataj la exploatarea căr
bunelui va deveni inutilă datorită 
unui nou procedeu elaborat de U- 
niunea minelor de cărbune din 
R.F.G.

Prin acest procedeu, aparatele de 
abataj situate pe funii și lanțuri In 
straturi abrupte pot fi astfel coman
date de la distanță, îneît spațiul în 
care se exploatează cărbunele poale

rămîne fără oameni. Numai la ma
șinile de propulsare în galerii bine 
susținute mai este nevoie de aju
torul minerilor.

De asemenea, nu mal este nece
sar ca spațiul din care s-a extras 
cărbunele să fie susținut de stllpi.

Noul procedeu este experimentat 
în condiții diferite în mai multe ex
ploatări miniere.

Mască de sudor cu ecran 
motorizat

Gazul inerf prezice cutremurele
Dezastruosul culcimir de la Taș- 

kent a avut Ioc în aprilie 1966, șl 
do atunci peste 600 cutremure seis
mice a avut loc în această regiune. 
Oamenii de știință de la Institutul 
uzbec de seismologie, care s-au o- 
c-upat de problemele prezicerii cu
tremurelor, au propus recent o nouă 
metodă, care Implică măsurarea au
tomată continuă a cantității de gaz 
rar, radon, în apa puțurilor arte
ziene.

De obicei radonul produs prin de
zintegrarea continuă a materialelor 
radioactive din formațiile subterane 
pătrunde sprebsuprafată încet prin 
scoarța pSmîniului, Iar tn apropiere 
do suprafață proporția în care se 
găsește se menține la un nivel sta
bil. Cu toate acestea, în timpul pro

ducerii unui Cutremur se ivește un 
cîmp de tensiune, care face ca ra
donul să lasă spre suprafață mai re
pede, ceea ce duce la creșterea can
tității măsurabile, în apropiere de 
suprafață.

Institutul de seismologie a săpat 
o sondă cu o adîncime de 2 km 
pentru cercetări, Iar geofizicienii au 
descoperit de pe acum că este po
sibilă prezicerea nu numai a timpu
lui — cu 15—20 ore înainte — dar 
șl a forței probabile a unui cutre
mur subteran, prin folosirea acestei 
metode. Ei vor maC trebui să veri
fice constatările lor asupra concen
trației de radon în alte regiuni se
ismice, dar nu există nici un motiv 
pentru ca această metodă să nu fie 
aplicabilă și în alto părți. Cu toate

In Italia se fabrică o mască do 
sudor avînd la bază concepții inge
nioase. Ea cuprinde un ecran mobil 
care pivotează automat, în spatele 
unei viziere protectoare fixe. de 
sticlă, și pe care sudorul o poate 
face să se miște după dorință pen
tru a evita lumina vie a flamei.

Pivotarea acestui ecran de sticlă, 
de culoare închisă sau de orice all

material potrivit este obținută cn 
ajutorul unui sistem de levier și de 
angrenaj pus în mișcare de un mifl 
servomotor care funcționează cn 
pilă. Pentru a aduce ecranul pivo- 
tant în afară de poziție, sudorul iwi 
mai Inebuie să Iacă nici o manevră 
manuală : el nu trebuie decît să sulte 
asupra unei vane plasele aproape 
de gura sa. ,

Dantură artificială cu rezistentă
sporită

©ameni de știința de la Waldemar 
Medical Research Foundation au 
stabilit că metalul poate fi sudat 
etanș la smalțul de pe dinți cu aju
torul ultrasunetului.

Specialiștii de la Brown University 
(S.U.A.) au realizat dinți din plas

tic de o foarte mare rezistență. Im
plantați în maxilarul maimuței ba
buin, acești dinți continuă să se 
mențină trainic chiar după ce, timp 
de doi ani, sus-pomenita maimuți 
a ronțăit fără întrerupere vergelele 
de fier din cușca el.

c u ITÂȚI

ÎNSEMNARE

JHviu, keiLfita
Aceeași rană 
pentru ambii Murat

In 1789, Joachim Murat, cumnatul 
Iui Napoleon și viitorul rege al 
Neapolelui, a fost rănit In cursul 
bătăliei de la Piramide. Un glonte 
îl atinsese exact în ureche, dar a 
ieșit prin cealaltă.

La 28 octombrie 1916, cu 128 de 
ani mai tîrziu, un alt francez, pe 
nume tot Murat și cu prenumele 
Joachim, originar din Perigord, este 
și el rănii în timpul bătăliei de la 
Monastir. Un glonte îi străbătuse ca
pul, pătrunzind pe sub urechea stin
gă pentru a ieși prin cea dreaptă, 
fără să-i atingă organul vital. De-a 
lungul vieții n rămas doar cu o u- 

■soaru surditate.

Porcii care beau vin
Recent, la ferma de ponei a unei 

gospodarii din Africa de Sud s-au 
îăcul experiențe interosanie. După 
•cum se știe, creșterea porcâlcr este 
îngreunală din rauza condițiilor spo- 
ciatlr, în primul rind de temperatura 
ridicată și umezeala din aer. Anima

lele suportă greu căldura și din cau
za ei nu se îngrașă. Cercetătorii au 
început să adauge în hrana anima
lelor cîte o jumătate de litru de vin 
alb. Porcii s-au obișnuit repede cu 
acesta, au devenit mai liniștiți, a- 
dorm imediat după ce mănîncă și se 
îngrașă mai mult decît porcii care 
nu „beau".

Stafii... invitate
la nuntă

lzidy Sempill a invitat ia nunta 
fiicei sale pe sir John Forbes, baron 
scojian decedat cu 1100 de ani în 
urmă.

Lady Sempill a mai poftit, in afa
ră de cei 150 de invilnfi, încă vreo 
zece fantome care, după părerea ei, 
vizitează castelul familiei Sempill 
din Craigevar (Scofia) în care s-a 
celebrat căsătoria. Invitațiile au fost 
depuse pe monumentalul cămin din 
marca sală de onoare.

„Nu vrem să întîlnim stafiile nu
mai în momente neplăcute, ci și în 
ocazii fericite ca aceasta" — a ex
plicat castelana.

E. M. LUPENI nu ne-a răspuns la 
articolul „După executarea lucrări
lor de deschidere încep recondițio- 
nările" (din 7 V). Conducerea ȘAN
TIERULUI DIN LUPENI AL I.L.H.S. 
nu a binevoit să ne răspundă nici 
azi ce a întreprins după apariția 
notei „Apel către șantierul I.L.H.S." 
(H V). CONSILIUL POPULAR AL O- 
RAȘULUI VULCAN face probabil 
nn secret din măsurile care se pre
văd a fi luate în urma publicării ar
ticolului „Cînd o inițiativă bună se 
îneacă în balta dezinteresului" a no- 
tei „Monumentală" și a articolului 
„In proces verbal : rezolvat...".

Așteptăm, de asemenea, ca T.A.P.L., 
1 C.R.M. și COOPERATIVA JIUL să 

comunice măsurile stabilite du
pă ce a apărut no!a „Vă place pro
pria curte V. SECȚIA GOSPODĂRIE 
A CONSILIULUI POPULAR MUNI- 
( II’AL este restantă cu răspunsul la 
articolele „Sugestii pentru un spor 
de atractivitate", la notele ,,N-avem 
q«»r*je" și „Cu cît ar putea satisface 
mai din plin un magazin cerințele 
cumpărătorilor dacă...". Nici GRU
PUL NR. 2 DE CONSTRUCȚII PE
TROȘANI nu prea se grăbește să 
răspundă la semnalele critice ale 
ziarului. Pînă în prezent nu se cu
noaște ce s-a Întreprins după publi- 
’’a.ea articolului „Probleme urgente

tare își așleapla rezolvarea", a an
chetelor „Se ridică la nivelul cerin
țelor deservirea la cantinele con
structorilor ?" și „Căminele construc
torilor în postura de copii vitregi", 
a notei „Ghinionul binalelor".

Continuăm să așteptăm răspuns și 
de la CONDUCEREA C.C.VJ. (la ar
ticolul „Din nou despre calitatea căr
bunelui și implicațiile ei" și la nota 
„In așteptare"), COOPERATIVA JIUL 
(nota „Comunicare vărului"), de la 
SECTORUL J.C.O. LUPENI (la în
semnarea „Scuze"), T.A.P.L. PETRO
ȘANI (însemnarea „După ce crite
rii" și articolul „Dincolo de pro
misiuni"), O.C.L. PRODUSE INDUS
TRIALE (articolele „In proces ver
bal : rezolvat..." și „Turismul începe 
la magazinul sportiv"), DE LA O.C.L. 
ALIMENTARA (însemnarea „Omul 
cu borcanul" și articolul „In proces 
verbal : rezolvat").

In cazurile amintite mai sus, ter
menul legal de trimitere la ziar a 
răspunsului a fost depășit cu mal 
multe zile. De aceea am considerat 
de cuviință să amintim conducerilor 
unităților vizate că încalcă îndato
rirea de a face cunoscut, prin ziar, 
cititorilor ce măsuri s-au stabilit 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
semnalate.

Francisc VETRO
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Pentru săparea galeriei di
recționale din culcușul stratu
lui 3, blocul V—Vi, orizontul 
615, sectorul de invest if ii al 
minei Vulcan a întocmit un 
program special de lucru în 
iunefie dc condițiile specifi
ce ale locului de muncă, de 
gradul dc periculozitate.

Programul a fost adus ia 
cunoștinju oeior interesați: 
maiștri, artificieri, șeful brigă
zii căreia i s-a încredințai lu
crarea. Luarea la cunoștinjă 
s-a tăcut pe bază de semnă
tură.

Printre indicațiile speciale 
dale de conducerea sectorului 
se preciza că pușcarea tre
buie făcută de la supraiafă. 
De asemena, se indica obliga
tivitatea lorării găurilor de 
sondă pentru evitarea unor 
surprize neplăcute.

Majoritatea celor angrenați 

ia efectuarea lucrării au res

pectat aceste măsuri. Numai 
artificierul Bucătarii Alexan

dru s-a găsit să facă -ewe.p- 

fie prin încălcarea grosolană

a programului și deci a nor
melor de tehnica securității 
muncii. întrebat Hind de că
tre iov. ing. Far caș Iosif, in
spector de stat pentru protec
ția muncii, de ce nu respectă 
programul stabilit de șelul de 
sector, pentru caic u semnat 
dc luare la cunoștință, Bucâ- 
laru Alexandru a răspuns cu 
un aer de .nevinovat":

— Stifi, cu am uscultal in
dicațiile, le-am citit, am sem
nal de luare la cunoștință, 
dar... nu le mai fin minte.

Cu alte cuvinte, ce vă ames
tecați în bucătăria meu, nu 
știfi tă um memorie slabă ? I 
Lucrez și eu cum pot...

Asemema atitudini a unul 
factor cu răspundere în acti
vitatea de fiecare zi din sub
teran trebuie să constituie pen
tru conducerea sectorului și a 
minei Vulcan un semnal de 
alarmă Ca remediu imedial, 
nu i-ur slricu poate artificie
rului Bucălaru Alexandru 9 
,,cură pentru întărirea memo
riei". Așteptăm rezultatele 
tratamentului.

i ’Â

„Campion“ al meseriei
vara anului 1965, în 

unui depozit din Baru 
se î-nvîrtea un băiețel 
cu privirea inteligentă

unde un om cn 
ochelari făcea ca 
de tablă sau țea- 

să se „lipească" 
să rămînă așa. 11

iesionale din Iu peni, 
fost stări ul, acolo a 
răii pași în marea competiție 
a vieții care avea să-i aducă 
primii lauri ai visului împlinit.

Astăzi elevul din anul I1L 
disciplinat, sîrguincios, apreciat

Acesta a 
făcut pri-

Birocratul naufragiat
Prin 

jurul 
Mare, 
blond
și curioasă. Se oprea întotdea
una acolo 
mască sau 
doua bucăți 
vă din fier 
intre ele și
fascina lumina orbitoare a ar
cului voltaic, îl obseda pute
rea de pătrundere a „lăncii 
termice", de la aparatul oxi- 
acetilenic. Ar fi dorit să pă
trundă tainele acestei meserii.

Cu aceeași ambiție de ado
lescent cu care alții 
să devină ofițeri de 
cosmonauți, strungari, 
lui de neclintit era să
sudor. In toamna aceluiași an, 
a pășit pe poarta Școlii pro-

doresc 
marină, 
dorința 
ajungă

și îndrăgit de conducerea șco
lii și de colegii lui, bun la 
învățătură -și în practică, a 
cucerit nu de mult locul în- 
tîi pe școală, în cadrul con
cursului pentru cel mai bun 
sudor. Același loc l-a ocupat 
și în fazele următoare, iar dra
gostea și pasiunea pentru a- 
ceastă meserie i-a adus de cu- 
rînd 
drul 
din

locul întîi pe țară in ca- 
concursului pe meserii 

cadrul Ministerului Mine-

lor, ce a avut Ioc Ia Brad. 
Premiul și diploma de onoare 
care consemnează numele ele
vului JITEA VASILE, ca cel 
mai bun sudor, sînt dovezile 
dragostei sale față de mese
ria aleasă.

Cel mai bun elev din clasă, 
elevul Jilea Vasile, împreună 
cu colegii lui vor susține in 
curind examenul practicii ca
re le va aduce titlul de mun
citori calificați.

După o vacanță binemerita
tă, ei vor porni înlr-o nouă 
fnlrecere, pe o nouă pistă, ne
bătătorită, cu obstacole necu
noscute la capătul 
tem siguri că vor 
toții : Producția.

Drum bun, dragi 
citori !

căreia sîn- 
ajnnge cu

tineri mun-

Nicu POPA
— Azi nu primesc pe nimeni.

Desen f Adrian JURCA
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Munca politică la mina Vulcan — axată cu
precădere pe

A

lo atenția comitetului de partid 
de la E.M. Vulcan, a biroului său 
a stat în permanentă întărirea mun
cii de primire în partid, atragerea 
în rîndurile membrilor de partid a 
celor mai buni muncitori șl tehni
cieni.

In preocuparea sa pentru întări
rea rîndurilor partidului, comitetul 
do partid și biroul său au acordat 
atenția deosebită cunoașterii și apli
cării corecte a instrucțiunilor G.C. 
al P.C.R. privind primirea în partid 
La nivelul fiecărei organizații de 
bază au fost create active fără de 
partid, în care sînt atrași cei ma1 
buni ingineri, maiștri și tehnicieni, 
s-a pus un accent mai mare pe a- 
tragerea în rîndurile partidului a 
celor mai buni uteciști.

In prezent activul nostru fără de 
partid numără 490 tovarăși. Pentru 
ca sarcinile de partid să poată fi 
mai bine cuprinse, membrii biroului 
comitetului de partid au fost repar
tizat! pe sectoare pentru a îndruma 
și ajuta în mod concret organiza
țiile do bază. Ca urmare a activi
tății desfășurate pentru întărirea 
rîndurilor partidului, de la începu
tul anului au fost primiți în partid 
R0 tovarăși. Bine au muncit. în a- 
ccastă direcție organizațiile do bază

nr. IX (atelier mecanic), XII C, XII D, 
VIII A, IV A, X rambleu și XI ae
ra]. Aceste rezultate se datoresc 
faptului că birourile organizațiilor 
de bază au desfășurat o muncă po
litică permanentă pentru creșterea 
și educarea activului de partid, a 
uteoișlilor, iar comitetele de partid 
pe sectoare au urmărit îndeaproape 
modul în care se rezolvă cererile 
celor care solicită primirea în partid.

Deși din punct de vedere nume
ric și calitativ s-ar părea că activi
tatea desfășurată de comitetul do 
partid pentru primirea în rîndurile 
partidului este în general bună, to
tuși pste loc pentru mai bine. Din 
cele 37 organizații de bază ctt are 
în subordine comitetul de partid. 
18 organizații nu au primit nici un 
membru în această perioadă. Intre 
aceste 18 nrganiz/atii de bază se nu
mără : IB, IC, 2A, 3C. 5C, 6A, 6B, 6C 
si altele. Această stare de lucruri do
vedește că birourile acestor organi
zații de bază și comitetele de 
partid pe sectoare se ocupă doar 
„printre altele" de sarcina deosebit 
de importantă — primirea în 
partid. Aceasta mai denotă și slaba 
preocupare a uuot birouri ale or
ganizațiilor de bază fată do activul 
fără de partid.

Una din problemele deosebit de 
importante fată de oare organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
manifeste o preocupare sistematică, 
este munca de educare politico-ide- 
ologică a fiecărui membru de partid. 
In această direcție, comitetul de 
partid s-a preocupat îndeaproape. 
Astfel, din cei peste 1 183 membri 
de partid existenli în evidenta or
ganizațiilor de bază, 1 123 sini în
cadrați in învătămîntul de partid și 
peste 185 urmează diferite școli de 
calificare, își completează studiile 
De asemenea, numărul abonamente
lor la presa de partid se cifrează la 
peste 1 168 exemplare, iar un număr 
de 155 membri de partid sînt abo
nați la ..Munca de partid" și „Lupta 
de clasă".

Pe lingă aceste forme, comitetul 
de partid, conform indicațiilor pri
mite, a prelucrat în cadrul adună
rilor generale conferințe cu carac
ter educativ, materiale și documente 
elaborate de conducerea partidului.

Cu toate rezultatele obținute, în 
munca do educare a membrilor de 
partid există încă multe neaiunsuri. 
La sectoarele I, III, V și VIII par
ticiparea oursantilor la învătămîntul 
de partid este încă slabă. Sînt foar
te frecvente abaterile de la disci-

SPORT•SPORT.SPORT
BOX

plina de partid a unor membri de 
partid. De exemplu tov. SLerie Con
stantin de la sectorul VIII, Guraliuc 
Mihai, sectorul V, Băcăoanu Gheor
ghe, sectorul V, Cilcer loan, secto
rul XII. Bugan Mihai sectorul VI, 
an avut diferite abateri fată de care 
organizațiile do partid nu au luat 
nici o măsură.

Comitetul de partid de la exploa
tarea minieră Vulcan împreună cu 
organizațiile de partid din sectoare, 
vor lua toate măsurile pentru reme
dierea deficientelor do pînă acum, 
pentru îmbunătățirea activității pe 
linia creșterii numerice a organi
zațiilor de parlid și a educării 
membrilor de partid.

Ing. Dumitru ALBESCU 
secretarul comitetului de partid 

E. M. Vulcan

TELEVIZIUNE
MIERCURI 12 IUNIE

10,00 Curs de limba trance7ă 
(lecțiile 9 și 10).

11,00 Curs de limba rusă (lec
țiile 9 șl 10).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul „Au
tomatizarea": Eliciența
economică a automati
zărilor.

17,00 T elecronica economică.
17,30 FOTBAL : Progresul — 

Dinamo București (Semi
finala Cupei României).

In pauză: Buletinul meteoro
logic. Publicitate.

19.15 Club XX — emisiune 
pentru tinerel „Trei ge
nerații".

19,45 Telejurnalul de seară.
20,00 Confesiunile unor măști. 

Emisiune muzical-core- 
gralică.

20,30 Translocalor. Cazul V. 
21,00 Avanpremiera.
21.15 Telecinemalcca : „Băia

tul din Oklahoma".
22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

NOUTĂȚI DIN ȚARÂ
O fabrică de celofibră 
în construcție la Brăila

La Combinatul de fibre artificiale din Brăila, 
a început construcția unei noi fabrici de celo
fibră. Aceasta va fi înzestrată cu utilaje și in
stalații pentru o producție anuală de 15 000 tone 
celofibră tip bumbac, In condițiile unei tehno
logii moderne de fabricație. Materia primă este 
asigurată de Combinatul de celuloză și hirtie 
aflat pe aceeași platformă industrială. Fabrica 
va intra în funcțiune la jumătatea anului 1970.

Prima unitate de acest fel a Combinatului are 
o capacitate de 35 000 tone pe an și produce 
celofibră tip lină, celofibră în formă de pale și 
alte sortimente asemănătoare.

Cămine noi 
pentru studenții ieșeni

In „Orășelul studenților" din cartierul ieșean 
Tudor Vladimirescu s-a terminat construcția 
unor cămine confortabile, astfel incit numărul 
studenților care beneficiară de cazare în acest 
complex social se ridică acum la 1 600. „Orășe
lul studenților" continuă insă să-și lărgească 
perimetrul. Alte două cămine se ailă în faza lu
crărilor de finisaj ca și o nouă cantină la care 
vor servi masa, simultan, 3 000 de persoane.

Potrivit prevederilor, pină ia sfirșitul anului 
1969, aici vor fi puse Ia dispoziția studenților 8 
cămine, cn o capacitate de 3 200 de locuri, un 
punct sanitar prevăzut cu toate serviciile medi
cale și diferite unități de deservire.

Meci cu... 
trei arbitri 
recrutați dintre 
spectatori

La Vulcan a avut loc sîmbătă în- 
tîlnirea de volei din cadrul semifi
nalei pe municipiu a Festivalului 
tineretului hunedorean dintre repre
zentativele E. M. Lupeni și Liceului 
Vulcan. Victoria a revenit reprezen
tativei Liceului Vulcan cu 8—1.

Intîlnirea a lost condusă de... trei 
arbitri, ei fiind solicitați dintre spec
tatori. Este de dorit ca în viitor, co
misia de organizare să numească ar
bitri pentru întîlnirile programate, 
pentru a nu mai da loc la asemenea 
neajunsuri neplăcute.

Francisc GALL, 
activist U.T.C.

0 întilnire care
La Lupeni, duminică dimineața 

lncepînd de la ora 10, a avut loc în 
sala de sport „Minerul" întîlnirea 
pugilistică amicală revanșă dintre 
Minerul Lupeni și C.F.R. Timișoara.

In fa|a uniri public destul de nu
meros își fac apariția în ring pen
tru prezentare cele două echipe în 
frunte cu antrenorii Barbu Nicolae 
(Minerul) și Istrate Ion și Morarii 
Petre (C.F.R. Timișoara). Din păca
te, adversarii minerilor erau toti ju
niori. Așa că. încă înainte de urca
re pe ring pentru încrucișarea mă
nușilor, s-a văzut deja un dezechi
libru și ca fizic, și ca experiență. 
Astfel începe prima confruntare re
vanșă. (De menționat că cu o săptă- 
mînă în urmă minerii obținuseră vic
toria la C.F.R. Timișoara).

După primele 8 întUniri s-a con-

Cîteva constatări la încheierea 
campionatului interjudetean 
de fotbal

O dată cu meciurile etapei a 22-a, 
campionatul interjudetean de fotbal, 
seria „Valea Jiului" a luat sfîrșit. 
Cele 12 echipe și suporterii lor au 
Intrat într-o binemeritată vacantă. 
Lecturarea clasamentului final per
mite să se facă unele constatări 
despre valoarea și comportarea e- 
chipelor aflate în întrecere.

Indiscutabil că cea mai buna și în 
formă s-a dovedit echipa Știința Pe
troșani care a și cucerit detașat pri
mul loc în clasament și deci a pro
movat automat în divizia C. Cum 
era și firesc, acest lucru a fost con
semnat Ia timpul său în coloanele 
ziarului nostru. Să vedem care este 
situația celorlalte echipe pe scara 
ierarhică a clasamentului, referindu- 
ne mai ales la cele șapte formalii 
din Valea Jiului ce ne-au reprezen
tat în actualul campionat. Locurile 
E și 3 au fost ocupate în ordine de 
reprezentativele minerilor din Ghe- 
iar și Teliuc. Echipa din Aninoasa 
a ocupat un meritoriu loc patru. Cu 
mai multă insistentă și perseverentă 
putea însă să se claseze pe locul se
cund de care o despart doar două 
puncte. In acest fel, aninosenii a- 
veau o portiță spre promovarea în 
divizia C. Jucătorii din comuna de 
pe vale sînt Insă optimiști că ceea 
ce n-au realizat acum speră să ob
țină în viitorul campionat.

Deși a ocupat doar locul 5, Mi
nerul Uricani a constituit revelația

acestui campionat. Promovată, abia 
în anul trecut, din campionatul Văii 
Jiului, formația din Uricani s-a ținut 
multă vreme in plasa liderului. Piuă 
la urmă experiența și-a spus cuVîn- 
tul și echipele mai rutinate au luat-o 
înainte. La Minerul Uricani va tre
bui însă muncit mult mai mult decît 
piua acum în ceea ce privește latu
ra educativa. Actele de indisciplină 
manifestate de unii jucători au dus 
la pierderea de puncte, care au pri
vat echipa de un loc mai bun în 
clasament.

înșirate în ordine pe locurile 6, 7 
și 8, Parîngul Lonea, Constructorul 
Lupeni și Preparatorul Petrila n-au 
prea strălucit. Ținînd -seama de va
loarea adversarilor, menținerea lor 
la mijlocul clasamentului este meri
torie. Cel mai slab s-a prezentat Mi
nerul Vulcan clasată doar pe locul 
zece. Iubitorii fotbalului din Vul
can își amintesc cu nostalgie cum, 
cu oîtiva ani în urmă, echipa lor 
se afla pe primul plan în bătălia 
pentru promovarea în divizia C. 
Perspective de ridicare a nivelului 
fotbalului există în toate centrele 
miniere din Valea Jiului. Condiția 
esențială pentru aceasta este crește
rea și promovarea tinerelor talente 
autohtone de care nu se duce lipsă. 
Despre comportarea echipelor de-a 
lungul campionatului, năzuinți șî ' 
perspective de viitor vom reveni în 
viitor

a dezamăgit
dutat că oaspeții n-au reușit dectt 
o singură victorie, și aceasta discu
tabilă. Iată și întîlnirile: 1) Gran- 
cea Dumitru (Min.) bale la puncte 
pe Blaga Ion (C.F.R.); 2) Clocea Lau- 
rean (Min.) pierde la puncte în fata 
lui Negru Gheorghe (C.F.R.); 8) 
Munteanu Zaharie (Min.) bate la 
puncte pe Pop Mihai (C.F.R.); 4) Pa- 
sitoniu Petre (Min.) bate la puncte 
pe Nicșa Tudor (C.F.R.); 5) Cotigă 
Șerban (Min.) bate prin abandon în 
repriza I pe Izvoreanu Gheorghe 
(C.F.R.); 6) Szekelv Dionisie (Min.) 
bale prin abandon In repriza a Il-a 
pe Kellemen Iosif (C.F.R.); 7) Bru
nei Pândele (Min.) bate la puncte 
pe Avram Nicolae (C.F.R.); 8) Lupii 
Mihai (Min.) Irate prin abandon în 
repriza I pe Pretuchel Ion (C.F.R.).

Gala a fost de un slab nivel teh
nic. Restul întîlnirilor nu an mai a- 
vut loc deoarece oaspeții au pără
sit sala, și cu toate insistentele or
ganizatorilor ei nu au mai reluat 
lupta. Juriul, condus de Vîrlan Con
stantin (Petroșani) nu a comis gre
șeli. Atitudinea sportivilor timișo
reni a indignat si a produs multe 
proteste în rîndul spectatorilor, care 
au plătit biletul de intrare pentru 
întreaga gală. Ar fi de datoria comi
siei municipale de box Petroșani să 
analizeze acest fapt și să ceară fo
rurilor competente sancționarea ce- ' 
lor vinovat!.

Ion CIORTEA
Lupeni

-•—:

DE PRETUTINDENI
• SINAIA. — La Sinaia începe 

azi un mare turneu international fe
minin de șah la care participă maes
tre Internationale și maestre din 10 
țări. Printre concurente se află șa- 
hlste binecunoscute ca Tatiana Za- 
tulovskaia (U.R.S.S.), Tereza Stadiei 
(Iugoslavia), WaMraud Novarra 
(R.D.G.), Jana Mialipelrova (Ceho
slovacia), Alexandra Nk'olau și Eli- 
sabeta Polihrontede (Romari’ă).

• ROMA. — Echqxi brazi.^anu de 
fotbal F.C. Santos, aflată în turneu 
îrj Italia, a jucat cn formația Cagli
ari. Fotbaliștii brazilieni a<u terminat 
învingători cu scorul de 2—1 (0—1). 
Au marcat Toninho (2) și respectiv 
Greatti.

Instalație electronică 
pentru măsurarea lungimii 
țevilor

Un grup de specialiști de la Uzina de țevi din 
Roman, condus de ing. Carol Florea, a con
struit cu mijloace proprii o instalație electroni
că, utilizată pentru măsurarea lungimii țevilor, 
aflate în flux tehnologic. Concepută in sistemul 
calculatoarelor cronometru și al aparatelor cu 
bombardament de particole atomice, noua insta
lație poate stabili cu o precizie de o diviziune 
lungimea unor țevi între 14 și 15 metri care se 
deplasează cu o viteză de 5 microsecunde cm pe 
liniile de laminare. Rezultatele măsurătorilor se 
pot citi pe un cadran luminos, care o dată cu 
trecerea produsului înregistrează cifrele și le 
afișează spre a fi consemnate în foile tehnice.

Recoltează fructele 
de pădure și ciupercile

In pudurile și munții Maramureșului, nume
roși tineri și vîrstnici recoltează in această 
vară fructe de pădure și ciuperci. Centrele de 
achiziții au recepționat pînă acum 40 tone ciu
perci comestibile, mai mult de 25 tone de cireșe 
amare, afine, zmeură. Se prevede ameiwjaruc de 
noi unităti de semiinduslrializare a fructelor 
dotate cu filtre pentru sucuri, zdrobitoare și pre
se mecanice, motopompe. Fructele sînt livrate 
diferitelor unităti industriale din tară pentru 
fabricarea dulceturilor, srropuiilor și altor pro
duse. O parte din fructe sînt exportate în Ita
lia, Anglia, R.F. a Germaniei, Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia și alte- țări.

NOTĂ

Vrei nu vrei, cumperi mielul
Zilele trecute s-a prezentat 

la redacție un muncilor. Pur
ta în brute un pachet. Dez
velind ambalajul pachetului 
ne spuse :

— Vin de la unitatea de 
carne nr. 126 din cartierul 
Carpali. Gestionarul unității, 
Abrudeunu Aurel, nu ne-a 
servit cu carnea ce am soli
citat-o numai cu condiția ga 
cetățenii să cumpere lot a- 
tunci și cite o jumătate de 
kilogram carne de miel. Am 
fost obligat astfel vrînd-ne- 
vrlnd să accept aa alături de 
un kilogram de carne de porc 
să cumpăr și această jumă
tate de kilogram de carne de 
miei (ne arată o bucată de 
carne de o calitate îndoiel

nică) cu care nu am ce lace.
Am cercetat cazul și am a- 

llat că in acea zi la unitatea 
nr. 126 cumpărătorii au lost 
servifi cu carne de porc nu
mai cu condifia să cumpere 
și o jumătate kilogram carne 
de miel.

Ce păcat că în grai icul de 
control al conducerii O.C.L 
Alimentara nu a fost prevă
zută in acea zi (vineri, 7 iu
nie) veriiicarea act ivită fii 
unității nr. 126. S-ar ii putut 
convinge „pe concret" că ati
tudinea fa(ă de cumpărători a 
gestionarului, metodele sale 
de desfacere a cărnii, nemul
țumesc cetățenii din cartierul 
Carpafi.

D. I.

Curse aeriene directe 
Constanța - Cluj - Constanța

Cu începere de la 15 iunie, întreprinderea de 
transporturi aeriene române „TAROM" va efec
tua curse aeriene directe pe ruta Constanța — 
Cluj — Constanța. Avionul care decolează din 
Constanța la ora 16,45 va sosi la Cluj la ora 
18,30. După o escală de 25 minute, la ora 18,55 
are loc întoarcerea spre Constanța unde avionul 
sosește la ora 20,40.

înființarea de comunicații aeriene directe in
tre Dobrogea și Transilvania permite reducerea 
cil circa zece ore a duratei de parcurs față de 
utilizarea altor mijloace de transport, precum șl 
dezvoltarea turismului.

Uu nou insecticid 
„Pinetox"

La Combinatul chimic Borzești n fost introdus 
în producție de serie un nou insecticid numit 
„Pinetox", cu calități fitoiaimaceutice superioa
re. care fac posibilă administi area lui în cultu
rile de leguminoase și în plantațiile de pomi 
fructiferi pe parcursul întregii perioade de ve
getație. Avînd o toxicitate redusă fată de albi
ne, „Pinetoxul" poate fi pulverizat cuIot în tim
pul înfloririlor, ceea ce nu este admis la alte 
substanțe anii dăunătoare. Nonl insecticid se ob
ține din subprodusele rezultate din fabricarea 
celulozei, valorificîndu-se astfel materii prime 
fără importantă în alte ramuri industriale. Pri
mele cantități de „Pmetox" au și fost livrate 
agriculturii și din experiențele de- pinii acum re
zultă că el este rieo'-ebit de eficieait m comba
terea oricăror specii de gîndaci și larve.

Tînănil oraș Gheorghe Gheorghitt-Dej s-a îmbogățit cu încă un frumos edificiu social: noul și mo
dernul spital, înălțat aici în acești ani. Folo: N. MOLDOVEANU

CONTINUĂRI DIN PAGINA 1-A

Aria preocupărilor 
pentru calitate trebuie lărgită
mele prezentate în cadrul cursului de 
ridicare a calificării, au ținut cont 
de specialități, urmărind îndeosebi 
împărtășirea noului, metode superioa
re de lucru, pentru creșterea cali
tății producției.

Realizările de pînă acum la F.F.A. 
Viscoza Lupeni, pot fi mulțumitoa
re. Dar mai sînt încă multe de fă
cut. Astfel n-au fost terminate toa
te analizele și ștudiile propuse în 
cadrul acțiunii de organizare știin
țifică, pentru a putea fi aplicate în 
practică. N-au fost rezolvate ali
mentarea cu apă industrială și asi
gurarea frigului la instalația de 
producere a viscozei. De asemenea,

sînt încă multe probleme socotite 
minore,, dar care au o influență 
mare asupra calității firelor de mă
tase. Se cere o mai multă atenție 
asupra condițiilor de filare a fire
lor, de spălare și uscare, asupra pre
lucrării la finisajul textil și în ge
neral asupra exploatării și întreți
nerii utilajelor. Merită mai multă 
atenție și problema ambalajelor care 
n-a fost încă rezolvată.

Posibilitățile existente la Viscoza 
Lupeni obligă la mai mult colecti
vul de aici, mal ales că reducerea 
completă a dotatiilor, respectiv 
rentabilizarea fabricii, este indiso
lubil legată de calitatea producției.

Cum sînt gospodărite
piețele noastre?

fi falsificată, 'de o calitate necores
punzătoare.

Pentru a preîntîmpina toxi-infec- 
tille alimentare cu produse de ori
gină animală, serviciul veterinar de 
Igienă pretinde producătorilor să 
prezinte certificatul sanitar veteri
nar care atestă sănătatea animalelor 
de la care provin aceste alimente. 
In piață, produsele sînt examinate 
sub aspectul salubrității și calității 
lor. Astfel, serviciul nostru efectu
ează, prin sondaje, determinări de 
prospețime la ouă, de falsificare la 
smîntînă, iar în caz de dubii așupra 
salubrității brlnzcturilor se recoltea
ză proba pentru examene bacleoro-

logice.
Pentru a asigura desfacerea în 

condiții igienice a produselor, pro
ducătorilor li sc cer șorturi albe, 
curate; de asemenea produsele să 
fie în vase curate, acoperite pentru 
a se preîntîmpina depunerea prafu
lui, accesul multelor. Dar consider 
că și cumpărătorii pot și trebuie 
să-și aducă un aport mai substantial 
la păstrarea curățeniei, a igienei 
piețelor noastre, ceea ce nu se prea 
întîmplă".

Și noi subscriem la părerea tova
rășului Ganga Emil, cu convingerea 
că în gospodărirea piețelor noastre 
există încă 'loc pentru mai bine...

Șezătoare literară 
la sectorul fores
tier Jigoreasa

in ziua de 9 iunie, la sec
torul forestier Jigoreasa. a 
fost organizată o șezătoare li
terară. Actorii Violeta Berbiuo 
si Mihai Giila au vorbit fores
tierilor despre opera șl viața 
lui 1. L. ‘Caragnale, prezentînd 
apoi în fala auditoriului frag
mente dim piesa „Conu Leo
nida fata cu reacțiunea", una 
din comediile marelui «rrriftoj 
român.

Tot cu acest prilej, tovară
șii Gorboi Milini președinte 
al sindicatului de la I.F. Pe
troșani și Suoiu Vasile, acti
vist al Comitetului municipal 
al U.T.C., au făcut o succintă 
cronică a principalelor even!-» 
mente interne și internațio
nale. 1

Radio
JOI 13 IUNIE

PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață; 5,15 Gimnastică; 5,80 
Buletin de știri; 5,50 Jurnal a- 
graT; 6,00—8,25 Muzică și ac
tualități; 8,25 Moment poeticj
8.30 La microfon, melodLia pre
ferată; 9,00 Buletin do știrtf 
9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Teatru scurt: „U- 
lei". Adaptare radiofonică du
pă piesa lui Eugene O'NellIf 
10,00 Cîntece; 10,10 Curs de 
limba germană (reluare); 10,90 
Muzică populară interpretată 
de Pușa Poenaru și Nită Vă- 
deanu; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Ora specialistului: Știința 
conducerii întreprinderii; 11,25 
Noi înregistrări de muzică de 
operă — cîniă Elena Simiones- 
cu; 1.1,45 Sfatul medicului; 12,00 
La braț cu muzica ușoară;
12.30 întilnire cu melodie 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13,20 So
liști și orchestre de muzică u- 
șoară; 14,00 Melodii populare 
cu Natalia Gfiga și Toni Du- 
mjtrache; 14,15 Tot înainte (e- 
ditie pentru pionierii din cla
sele a 111-a și a IV-a); 14,50 
Formalii vooale de muzică u- 
șoară; 15.00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 15,05 
Muzică ușoară; 16,00 Radio
jurnal. Spori. Buletin meteoro
logic; 16,20 Jocuri de perechi;
16.30 Corespondentă specială. 
Istoria orașului. Radioreportaj 
la Blaj de Aurora Sasu; 16,45 
Luminile rampei. Dr<n spectaco
lele OpeTeî de. stat din Timi
șoara; 17,15 Antena tineretu
lui; T7,45 Cintă Ansamblul Ar
matei dirijat do colonel Dinu 
Stei ian; 18,00 Buletin de știri; 
18,02 Tribuna radio; 18,15 Ln- 
terpreti de muzică populară i 
Teodora Drugan și Nelu Stan; 
19,00 Radioqazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; .20.05 Carnet plastic;
20.20 Ointeee de dragoste șl 
jocuri populare; 20,35 Muzică 
ușoară de Aurel Giroveanu;
20.55 Noapte bună, copii; 
21,00 Muzică; 21,05 Scriitori 
la microfon — Remus Luca; 
21,25 O seară plăcută cu mu
zica ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Spori. Buletjn meteorologic;
22.20 Ciută Sergiu Gidlu; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Metro
nom' 68; 23.35 Melodii pentru 
ore tîrzii; 24 00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada noctur
nă. Buletine de știri și meleo- 
rutiere la orele 1,00; 2,00 șl 
4,00.

WOGRAMUI II :
7,00 Cintece și joouri popu
lare; 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 7,39 Muzi
că; 7,45 Matineu muzical; 8,00 
Melodii populare; 8,10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri);
8.30 Buletin de știri; 8,35 O- 
pere într-un act: „Vocea u- 
mană" de Francisc Poulenc; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică ușoară de Ștefan Kar- 
doș și Paul Urmuzescu; 10,30 
Vreau să știu (emisiune de ști
ință și Jehnică pentru, școlari);
10.55 Din muzica popoarelor; 
12^,00 Buletin de ștrri. Buletin 
meteonologăr; 12,07 Mekxlii 
populare interpretate de Ma
ria Peter și Florea Cioacă;
12.30 Seieetiuni din opereta 
„Plutașul de pe Bistrița" de 
Filaret Barbu; 13,15 Muzică 
populară; 13,30 Din țările so
cialiste; 14,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 15,00 De 
la o melodie la alta; 15.45 
Muzică populară interpretată 
de Maria Sterian și Radu Si- 
mion; 16,15 Muzică; 16,20 Sfa
tul medicului; 16,25 Revista 
cînteceloT; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 
Popas tolcloric muzical pe pla
iurile Moldovei; 18,00 Program 
de (intere; 18,15 Formația 
S.ncron; 18,30 Memoria p&mîn- 
tului r mâncsc. Revoluția de 
la 1841! din Țările Române și 
conștiința europeană; 18.50 
Muzică; 18,55 Buletn de știri; 
19.00 Album folcloric; 19.30 
Cuts de limba rusă. Lecția a 
50-a; 20.00 Transmisiunea '~”n- 
certiihii de închidere a sta'1.li
nii simfonice a Radioteleviz:li
nii. Dirijor Midiei Ganot 
(Franța). In pauză : Buletin de 
știri; 22,30 Recunoașteți Inter- 
preții ? — muzică ușoară; 23 00 
Radiojurnal; 23,40 Suită de ba
let de Glurk-Mottl; 24.00 Fes
tivalul festivalurilor de muzi
că ușoară; 0,55—1,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
6ENERALE A ORGANIZAȚIEI 
INTERNATIONALE A MUNCII

• Intervențiile delegațiilor României
GENEVA. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: 

Lucrările celei de-a 52-a sesiuni a Conierinței Generale a Orga
nizației Internationale a Muncii continuă în ședințe plenare și în 
comisii.

Luînd cuvîatul la ședința plenară 
în legătură cu programul Conferin
ței Generale a Organizației Inter
nationale a Muncii, delegatul român 
Valeriu Tudor a subliniat că apro
piata aniversare a unei jumătăți de 
secol de la crearea organizației 
trebuie să prilejuiască o examinare 
a activității acesteia de pînă acum. 
Vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
problemele formării și folosirii re
surselor umane. Amintind că, în ur
mă ou doi ani, o rezoluție în acest 
sens, propusă de delegația română 
a fost adoptată de Conferință, vor
bitorul a arătat că nu este suficien
tă simpla enunțare a obiectivelor 
generale ale planurilor de folosire 
a resurselor umane, ea trebuind să 
fie urmată de acțiuni împotriva In
suficientei folosiri a mîi-nii de lucru 
etc., după cum trebuie să se acorde 
Importanta necesară formării de ca
dre nationale. Solutionarea întregu
lui ansamblu al problemelor privind 
folosirea resurselor umane reclamă 
schimbări radicale atît tn dezvolta
rea economiei cît șl în structura re
lațiilor de oroductie. Organizația 
poate contribui la aceste eforturi. 
De aceea, proiectarea uraii program 
mondial al folosirii resurselor uma
ne implică o pregătire minuțioasă, 
uf! asemenea program trebuind să 
O&resnnndă declin nevoilor tăr» 
lor membre.

Luînd cuvîntul în Comisia pentru 
inspecția muncii în agricultură, de- 
leoatul român. Nicolae Dumitrii), a 
dat o serie de suqestii în vederea 
elaborării unei convenții Intern-atio-

Vedere asupra centrului ca- 
nitalel R.A.U. — Cairo.
----- ----

F 1 L 1 P I N E - 
țara celor 7000 de insule

Filipinele, originala tară-arhipelag, 
formată din 7 083 de insule mal 
mari >a-u mai mici, se înșiră ca o 
ghirlandă în apele cînd leneșe, cînd 
dezlănțuite ale Oceanului Pacific.

Purta-t de vînturile alizee, Magel
lan, columbul Pacificului, ajunge în 
dimineața zilei de 16 martie a anu
lui 1 521 la coastele grupului de insu
le Surigao și boteză noile pămîn- 
turi cu numele infantului Philippe, 
viitorul rege Filip al II-lea al Spa
niei. Timp de 377 de ani, din 1521 
pînă în 1898, popoarele „insuIeloD 
risipite", care vorbesc nu mai pu
țin de 70 de limbi și dialecte, vor 
trebui să dea ascultare unei singure 
limbi : aceea a colonialismului spa
niol. Din vremea crudului conchista
dor spaniol a început epopeea de 
luptă a autohtonilor. In istoria celor 
877 ani de dominație spaniolă, 
populația arhipelagului s-a ridicat de 
nenumărate ori la luptă ; a rămas 
de neuitat marea revoltă a ilooani- 
!>or din 1762 condusă de un personaj 
legendar pe numele său Silang și de 
soția acestuia, o „Ioana d'Arc" fill- 
pineză. La 29 august 1896, un alt 
patriot, Andres Bonifacio, pronunță 
„Declarația de la Balintwak", act 

nale pentru reglementarea modului 
de organizare a inspecției muncii în 
acest sector de activitate economică. 
EI a precizat că trebuie să se tîn3 
seama de caracteristicile fiecărei 
țări — împărțirea adminstrativă, ni
velul de dezvoltare tehnică, forma 
de proprietate etc. — și că proble
mele trebuie solutionale prin legis
lația națională a fiecăruia dintre 
statele membre.

In ședința Comisiei de asigurări 
sociale, delegatul român. Marcel 
Chirtic, a insistat pentru revizuirea 
convențiilor existente cu privire la 
asigurări în caz de boală, cerînd a- 
doptarea unei convenții unice pen
tru lucrătorii din industrie și agri
cultură. Instrumentul ar putea fi In
solit de o recomandare orientativă 
destinată statelor care, datorită ni
velului de dezvoltare economică sau 
din alte cauze, nu stnt în măsură 
să asigure cetățenilor lor maximum 
de garanții necesare.

■XII. REJUDECAREA PROCESULUI INTENTAT 
FOȘTILOR CONDUCĂTORI Al AVIAȚIEI

CAIRO. — După cum anunță a- 
gentia M.E.N., la Cairo a început 
luni cel de-al doilea proces intentat 
foștilor conducători ai aviației R.A.U., 
considerați răspunzători pentru lovi
turile primite la 5 iunie anul tre
cut din partea forțelor israeliene. In 
februarie a. c. Tribunalul Militar Su
prem din Cairo l-a condamnat pe 
mareșalul Mohammed Sedki Mah
moud. fost comandant al forțelor 
aeriene ale R.A.U., la 15 ara închi
soare, iar pe comandantul apărării 
aeriene, vicemareșalul Ismail Labib 
— la 10 ani închisoare.

în urma demonstrațiilor care au 

prin oare nu se mai recunoștea su
veranitatea coroanei de la Madrid. 
Așa cum se dezlănțuie taifunul spre 
coastele „țării celor 7 000 de insule"
— „baguio*, cum îi spun localnicii
— așa a izbucnit insurecția care, 
deși înăbușită, a reprezentat semna
lul eliberării de sub spanioli. In a-

oeste zile de glorioasă rezistentă a 
fost ucis și unul din cei mai mari 
fii ai Fiii pin clor : Jose Ristal. La 12 
iunie 1898 se va proclama indepen
denta Filipinelor. Martiriul popoare
lor nu va înceta însă în acest sfîr- 
șit de veac. După trei ani de exis
tentă a Republicii Suverane Filipl- 
ne, declarată în 1899, pămîntul a- 
cestei țări va cunoaște acțiunile ar
mate ale S.U.A., demascate cu viru
lență de marele scriitor american 
Mark Twain. De Ia începutul seco
lului nostru se schimbă deci stăpî- 
nul. De astădată, S.U.A. vor trece șl

Asasinarea 
senatorului 
R. Kennedy 
rezultatul unei 
conspirații ?

WASHINGTON. — O serie de re
prezentanți aii vieții politice și pu
blice americane au exprimat îndoieli 
fală de faptul că asasinarea sena
torului Robert Kennedy ar fi fost 
actul unui singur om. „Nu am nici 
o probă, a spus Senatorul Henry 
Jackson, dar sînt convins că atît 
asasinarea fraților Kennedy, cît și 
aceea a lui Martin Luther King sînt 
rezultatul unor conspirații".

La rîndul său, avocatul Mark Lane, 
autorul cărții de mare succes „Ju
decată pripită", a spus că, cu două 
luni înainte de moartea sa, Robert 
Kennedy a declarat judecătorului 
Jim Garrison că este conștient de 
faptul că „pistoalele vor fi acelea 
care mă vor despărți de Gasa Al
bă". Senatorul a adăugat atunci că 
este de acord cu concluziile jude
cătorului districtual potrivit cărora 
președintele Kennedy a fost victima 
unui complot. Robert Kennedy l-a 
asigurat pe Garrison că nu are ni
mic Împotrivă ca declarațiile sale să 
fie făcute publice și că dacă „va 
deveni președinte îi va pedepsi pe 
vinovați".

avut loc în unele orașe egiptene în 
semn de protest împotriva sentin
ței pronunțate de Tribunalul Mili
tar Suprem, ministrul apărării al 
R.A.U., generalul Mohamed Fawzi, a 
hotărît constituirea unui alt tribu
nal militar pentru rejudecarea pro
cesului.

Reluarea campaniei 
electorale in S. I A.

WASHINGTON. — Campania e- 
lectorală din S.U.A. — întreruptă 
după asasinarea senatorului Robert 
Kennedy, pretendent la candidatura 
Partidului democrat la președinție 
— este treptat reluată.

Guvernatorul statului New York, 
Nelson Rockefeller, a hotărît să a- 
pară într-o emisiune la televiziune 
retransmisă pe întreg teritoriul Sta
telor Unite, care va constitui punc
tul de plecare a unei largi campa
nii îndreptate împotriva fostului 
vicepreședinte Richard Nixon. Acesta 
din urmă, participînd la alegerile 
preliminare desfășurate pînă în pre
zent și-a asigurat votul a 392 de 
delegați la convenția națională a 
republicanilor, care va hotărî asupra 
candidatului partidului la președin
ție. (Pentru obținerea candidaturii 
sînt necesare 667 de voturi). Rocke
feller nu dispune decît de 77 de 
voturi, dar acest decailaj nu indică 
raportul real de forte dintre cei doi 
pretendenți la candidatura republi
cană, deoarece guvernatorul New 
York-ului a intrat cu anumite ezi
tări în lupta electorală șl pînă în 
prezent nu șl-a desfășurat campa
nia cu toată intensitatea.

La democrato senatorul Eugene 
McCharthv a anunțat că își va re

ia ocuparea altor teritorii : Hawaii 
și încă cîteva insule polineziene. 
La începutul anului 1942, Filipinele 
sînt Invadate de trupele japoneze și 
din acel moment începe cortegiul 
unor noi suferințe. Dar, tn același 
an, șe formează armata de eliberare 
autohtonă, cunoscută sub numele de 
„Hukbalahap" sau „Huk”, care va 
da lovituri grele ocupantului. 
„Huk", condusă de comuniști, va 
mobiliza masele largi și va înscrie, 
du viețile a mii de oameni, fapte de 
glorie. O dată cu înfrîngerea japo
nezilor crește și mișcarea populară 
pentru obținerea independenței. La 
4 iulie 1946, suveranitatea S.U.A. a- 
supra Filipinelor a încetat în mod 
oficial.

Tara celor 7 000 de insule dispune 
de bogate zăcăminte de cărbune, 
minereu de Her, crom, aramă, mag
neziu și aur detinînd locul al șase
lea în lume pe lista producătorilor 
metalului galben. Sectorul principal 
îl formează agricultura controlată 
de marii latifundiari. In anii de 
după obținerea independentei s-a 
remarcat și o pătrundere tot mal 
masivă a capitalului american, fe
nomen resimțit de cercurile finan-

VIETNAMUL DE SUD
• Saiuonul atacat io radiate si moitiers din diferite dîreiîii
• Autoritățile militare americano-saigoneze au intrat In derută

SAIGON. — Pentru a 25-a oară în
cepînd de La 5 mai a. c., timp de 
20 de minute Saigonul a fost supus 
marți dimineața unui intens baraj 
de mnrtiere și rachete lansate de 
detașamente ale forțelor patriotice 
din diferite direcții, de La sud-est, 
nord, vest și est, anunță agențiile 
de presă. Obiectivele principale 
le-au constituit palatul prezidențial 
și Ambasada S.U.A. din capitala 
sud-vtotnameză. Instalațiile de lan
sat rachete sînt amplasate, potrivit 
agenției A.P., la distantă de 9,6 ki
lometri de Saigon. O parte din ra
chetele lansate au lovit clădiri a- 
parținînd ministerelor apărării, poș- 
teloF și telecomunicațiilor și alte 

lua campania electorală joi, printr-o 
cuvîntare ce o va rostii la New 
York. Hubert Humphrey, vicepreșe
dintele S.U.A.,, a declarat că își va 
relua campania peste cîteva săptă- 
mîni, dar „mașina" sa electorală a 
început deja să funcționeze. Marea 
întrebare care se. pune la democrați 
este de a ști ce se va întîmpla.cu 
voturile celor aproximativ 400 de 
delegați la convenția democrată, ca
re s-au angajat să voteze în favoa
rea senatorului Kennedy. Persoanele 
apropiate defunctului senator subli
niază că este prematur să șe facă 
previziuni în acest sens. Observato
rii consideră însă că aceste voturi 
nu vor reveni în mod automat se
natorului Eugene McCarthy cu toa
te că s-a situat pe o poziție apro
piata de cea a lui Robert Kennedy. 
In acest sens, se menționează că 
atacurile personale lansate de 
McCarthy împotriva senatorului Ken
nedy în cursul campaniei electorale 
nu vor fi uitate șl există posibili
tatea ca ‘ delegații care au fost fa
vorabili senatorului Kennedy să se 
alăture vicepreședintelui Humphrey, 
ou condiția oa acesta să-și modifice 
atitudinea față de războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam.

dare autohtone și, în primul rînd, 
de omul de rînd. Este cunoscut șl 
faptul că Filipinele participă cu un 
contingent de 2 000 de oameni Ia 
războiul agresiv declanșat de S.U.A. 
în Vietnam. Această colaborare cu 
guvernul de la Washington a avut 
drept rezultat și crearea unor baze 
militare americane pe pămîntul fili- 
pbnez. Forțele democratice ale țării 
și chiar unele oficialități se pronun
ță acum deschis împotriva actualei 
stări de lucruri, a colaborării cu 
S.U.A. pe plan militar. Ziarul elve
țian „Neue Zurcher Zeitung" arată 
ca generația tînără se află in frun
tea valului de „filipinizare", feno
men ce reflectă unele aspecte ale 
luptei pentru independență econo
mică, pentru ieșirea de sub influen
ța politică a „colaboratorului" ame
rican. Rîndurile „Doves"-ilor (po
rumbeii — cei ce se pronunță îm
potriva războiului) cresc continuu 
și se remarcă o trezire lentă, dar 
sigură, a poporului fiiipinez la rea
litate.

La 12 iunie, Filipinele sărbăto
resc împlinirea a 22 de ani de cînd 
steagul national a fost ridicat pe 
clădirea parlamentului din Manila, 
capitala țării, moment ce semnifică 
pentru poporul delor 7 000 de insu
le un nou imbold, o nouă speranță 
la o viață așa cum au visat-o le
gendarii luptători pentru indepen
dență în 9utele de ani de restriște.

A. DUMITRESCU 

instituții guvernamentale. A fost Lo
vită o clădire situată la numai 20 
metri de Palatul prezidențial. Centrul 
american de comunicații internațio
nale de Ia Seigon a fost distrus. 
Tirul coordonat al atacurilor cu ra
chete de 122 milimetri a fost de
clanșat 1a aceeași oră din toate di
recțiile.

★
SAIGON. — In urma atacurilor 

succesive declanșate de umtăți ale 
Frontului National de Eliberare asu
pra Saigonului, autoritățile militare 
americaino-saigoneze au intrat în 
derută. Agenția France Presse trans
mite că numai în zece minute în 
diferite puncte ale capitalei sud- 
vietnameze au explodat 30 de ra
chete de 122 milimetri. Pentru a 
face față acestei situații, întăriri ale 
americanilor și regimului de la Sal- 
qon se îndreaptă spre capitală pen
tru a consolida sistemul defensiv. 
Comandamentul american încearcă 
să creeze o centură de protecție, 
„centura rachetelor" („Rocket Belt').

Potrivit informațiilor din sursă a- 
tnericană, bateriile de rachete ale 
patrioților stnit amplasate pe o rază 
de 10 kilometri în jurul capitalei.

Descoperirea unui complot în Bolivia
LA PAZ. — Diin capitala Boliviei 

se anunță că s-ar fl descoperit un 
complot ce urmărea să înlăture ac
tualul guvern în fruntea căruia se 
află generalul Rene Barrientos. Co
respondenții agențiilor de presă 
menționează că această conspirație 
a fost pregătită de ofițerii conce- 
diați din armată, după căderea gu
vernului Paz Estcnssoro și membri 
ai partidului „Mișcarea națională re-

Starea sănătății 
pacienților 
cu inimi 
transplantate

Starea sănătății pacien/ilor 
americani și latino-amcricani 
care au tost supuși unor ope
rații de transplantare a ini
mii continuă să se îmbunătă
țească. Telegramele sosite din 
Houston (statul Texas), unde 
la spitalul St. Luke au fost 
efectuate în luna mai două o- 
perații de transplantare, anun
ță că Thomas Everett și Louis 
Eierro se simt bine.

In ceea ce-l privește pe Joao 
Farriera da Cunha, primul om 
din America Latină căruia a- 
cum 15 zile i-a tost transplan
tată inima, acesta a fost trans
portat luni din camera steri
lizată intr-o rezervă obișnuită 
a Institutului de cardiologie 
din Sao Paulo (Brazilia). Me
dicii i-au extins gama produ
selor alimentare cu care se 
hrănea pînă în prezent, adău- 
gîndu-i carne de vită și roșii. 
Dr. Euryclides Jesus Zerbini, 
care a efectuat operația de 
grefare, a declarat că pînă in 
prezent în evoluția stării să
nătății lui Cunha nu a fost 
observată nici o complicație

(Agerpres)

R. D. VIETNAM. — Trupă 
a forfelor de apărare antiae
riană de gardă la Bai Tu Long 
Bay.

Acțiuni agresive 
împotriva Cambodgiei

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Cambodgiei la O.N.U., 
Huot Sambath, a. adresat președin
telui Consiliului de. Securitate o scri
soare în leqătură ou provocările 
forțelor armate americano-saiqoneze 
împotriva tării sale.

In scrisoare se arată că în noap
tea de 30 spre 31 mai un avion de 
tip „Dakota" aparținînd forțelor mi
litare americano-saiqoneze a violat 
spațiul aerian al Cambodcriei pă
trunzând în provincia Kandal. Avio
nul a mitraliat un post de graniță

Ridicarea stării de asediu din Senegal
DAKAR. — Agențiile de presă a- 

nunță că starea de asediu, instituită 
acum cîteva zile în Senegal ca ur
mare a grevelor și manifestațiilor, 
a fost ridic'ată luni seara. Situația a 
revenit la normal, în special la Da
kar, unde instituțiile publice și ma
gazinele au fost redeschise.

volutionară", al cărui președinte este 
Estenssoro. Grupul de ofițeri și ac
tiviști politici arestați în La Paz au 
fost „expedlati" în regiunile estice 
ale țării, unde se află lagărele de 
concentrare pentru deținutii politici. 
In capitală au fost luate măsuri se
vere de securitate, iar liderii opo
ziției se află sub „observație".

Mișcarea revendicativă 
din Uruguay 
ia amploare

MONTEVIDEO. — Mișcarea reven
dicativă din Uruguay ia amploare. 
Mar{i, aproximativ 20 000 de lucră
tori din instituțiile guvernamentale 
au declarat grevă, cerînd sporirea 
salariilor. La rîndul lor, studenții 
au hotărît să declanșeze astăzi (mier
curi) o grevă de protest lată de în
răutățirea situației economice și so- ’ 
oiale din tară. Potrivit unor statis
tici oficiale, costul vieții a crescut 
în ultimele 15 luni cu 160 la sută.

R. S. CEHO
SLOVACĂ. — Ve
dere panoramică a 
barajului Orlik pe 
rîurile Vltava, O- 
tava și Luznice, 
în sudul Boemieî.

Franța ;

Incidente 
în Cartierul 
latin din Paris

PARIS. — Reluarea lucrului con
tinuă să se generalizeze înlr-o se
rie de ramuri ale economiei fran
ceze. Este vorba în primul rînd de 
întreprinderile metalurgice mai nuci 
din nordul Franței, de industriile 
aeronautică, chimică, textilă, precum 
și de activitatea portuară. Situația 
ramîne însă neschimbată la Uzina 
de automobile „Renault" din Bilim- 
court care continuă să fie ocup.il» 
de greviști. Pe plan politic, liderii 
diverselor formațiuni politice pro-e- 
dează la ultimele pregătiri în vede
rea declarațiilor electorale pe c.ie 
le vor face, începînd de niier oi 
la televiziune. Deschiderea campa
niei electorale a fost insolită de li
nele incidente. In cursul nopții de 
luni spre marii, între studenli și 
politie au avut loc în Cartierul la
tin ciocniri soldate cu moartea unui 
licean, care sărind în Sena pentou 
a scăpa de urmăririle politiei s-a 
înecat, rănirea qravă a 20 de s>lu- 
denti și 26 de membri ai forțelor 
de ordine. Au fost arestați 22 do 
studenli.

combod jian, precum și o navă a flo
tei militare Khmere. In aceeași noap
te, un alt avion venind din direc
ția Vietnamului de sud a bombar
dat un sat din provincia Kandal

Guvernul Cambodgiei condamn-5' a- 
ceste noi acte de agresiune săvîr- 
șite premeditat de aviația america- 
no-salqonez.ă și atrage atentia opi
niei publice mondiale asupra „ ac
țiunilor agresive ale S.U.A. împotri
va tuturor tări’lor care își apără in
dependența".

După cum s-a anunțai miercuri 
vor începe la Dakar negocieri în
tre guvern, reprezentanți ai patroni
lor și ai sindicatelor pentru perfec
tarea onor acorduri privind mărirea 
salariilor, precum și controlul asu
pra prețurilor Ia alimente și aite 
produse de bază.

Cutremur de pamiid 
în Honshu

TOKIO. — Un alt cutremur do 
pămînt a lost înregistrat marți în 
partea de nord a Insulei japoneze 
Honshu. Pînă în prezent nu au fost 
semnalate victime.

Cu cîteva săptămîni în urmă, cu
tremurele care s-au produs în re
giunea dp nord a Japoniei au pro
vocat moartea a numeroase persoa
ne și mari daune materiale.

54 000 de mineri 
japonezi în grevă

TOKIO. Marti au declui »t o 
grevă de 24 de ore peste 54 OOf) de 
mineri de la șapte din cele mai mart 
companii din Japonia. Greviștii re
vendică îmbunătățirea sistemului de 
asiqurări în caz de accidente și a 
condițiilor de muncă. Măsurile rie 
„raționalizare" a minelor preconizate 
în ultimii ani au dus la intensifica
rea muncii și la concedierea unui 
mare număr de mineri din această 
ramură a economiei.
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