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se cinci 
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dintre
birul-

încleștarea 
nou, noul ies.e

Din
Și

întimplă, insă, 
mult zel sau

asi- 
o calitate superioară 

reducere la jumătate 
respectiv fabricarea 
un preț de cost mal

contribuția efectivă a tova- 
Breitigan Ignațiu, Nagy Au- 
Poenar Petru și Szupp Vin- 
fost perfecționată turnarea

Secția de preparare a apei de la 
termocentrala Paroșeni.

Preocupări ale specialiștilor
Rin cadrul i. m. P. pentru
profresui minerMnM
din Valea

Referindu-se la legătura indisolu
bilă dintre producție și știință, to
varășul Nlcolae Ceaușescu arată că 
„în epoca modernă producția și ști
ința se condiționează și se influen
țează reciproc, contribuind una la 
accelerarea dezvoltării celeilalte; 
Știință și producția constituie două 
laturi inseparabile ale activității de 
creație a omului. Apare ’astfel, de la 
sine înțeles ce importanță mare pre
zintă asigurarea tuturor condițiilor 
pentru dezvoltarea conlucrării acti
ve dintre oamenii de știință din In
stitutele de cercetări ale Academiei, 
ale departamentelor, din învătămîn- 
tul superior, din fabricile și uzinele 
noastre".

Mineritul din bazinul Văii Jiului 
pune în fața tuturor specialiștilor, 
inclusiv a celor de la Institutul de 
mine, probleme de o importanță 
sebită, legate de mecanizarea 
rii și încărcării cărbunelui în 
taje, soluționarea susținerii în
ditiile de presiuni sporite în galerii 
și abataje, modernizarea transpor
tului pe întregul flux tehnologic, 
reducerea consumurilor specifice de 
materiale și energie, îmbunătățirea 
gradului de confort în subteran etc.

Pe această linie se înscriu lucră
rile elaborate de prof. dr. ing. Co
vaci Ștefan și șefii de lucrări ing. 
Flirian Cornel și ing. Teodorescu 
Constantin intitulate „Determinarea 
proprietăților fizice mecanice ale ro
cilor înconjurătoare și a cărbuni-

deo- 
tăie- 
aba- 
con-

Conf. dr. ing. LEȚU NICOLAE
prorector al I.M.P.

lor" — în vederea alegerii celor 
mai indicate procedee de susținere 
în abataje pentru stratul 3 de la 
E. M. Aninoasa și pentru stratele 
17—18 de la E. M. Uricani (prima) 
și „îmbunătățirea proceselor de ex
tragere și reducerea conținutului de 
praf — prin injectarea apei în strat” 
(a doua).

In atenția colectivului catedrei de 
lucrări miniere se află problema 
„Susținerii lucrărilor minere și mo
dului de comportare a diferitelor ti
puri de susținere pentru condițiile 
geologice dificile și adîncimi mari 
din Valea Jiului" elaborîndu-se un 
prim studiu, legat de calitatea be
tonului monolit și a bolța.rilor.

Conf. dr. Ing. Nagy Bela și asis
tent ing. Krauss Sanda au elaborat 
noi ipoteze teoretice asupra prepa
rării gravimetrice a cărbunilor, dez- 
voltînd în special studiul parametri
lor hidraulici ai mașinilor de zețaj, 
prevăzute cu pat artificial, pentru 
prepararea cărbunilor mărunți din 
Valea Jiului.

In domeniul electrificării și auto
matizării proceselor tehnologice mi
niere, al utilizării calculatoarelor 
electronice se înscriu preocupările 
specialiștilor din cadrul catedrei de

electromecanică minieră concretizate 
în studiile :

@ „Cercetări asupra posibilităților 
de îmbunătățire a cablurilor elec
trice miniere";

© „Cercetări privind posibilitatea 
realizării în țară a unui transfor-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca lucrările în ședința 
plenare ale sesiunii actuale a Marii Adunări Naționale să lie reluate 
joi, 20 Iunie 1968, ora 9 dimineața.

Primul BMM1Î în
dotarea TAROM rele muncii voluntar

internațional BSnea- 
a sosit vineri după- 
avion . turboreactor

patrioticePe aeroportul 
sa — București 
amiază . primul 
BAC-111, din dotarea întreprinderii
de transporturi aeriene române 
TAROM. Conform contractului, Bri
tish Aircraft Corporation va mai 
livra, pînă la sfîrșitul anului viitor, 
companiei de navigație aeriană 
mână încă 5 avioane de acest 
Avionul are o capacitate de 84 
locuri și o viteză de croazieră 
850 km pe oră. El va fi utilizat
liniile aeriene europene și intercon
tinentale deservite de TAROM.

(Agerpres)

Hotărîrea
ro- 
tlp.
de 
de
pe

tinerilor

ITINERAR
Ia sfîrșit

CULTURAL
TEATRUL DE STAT

Sîmbătă și duminică, de la ora 
20, un. colectiv de actor! ai Teatrului 
de stat „Valea Jiului" Petroșani pre
zintă piesa „O crimă perfectă" a 
dramaturgului francez Robert Tho
mas.

CASA DE CULTURĂ

Duminică după-amiază, la ora 16, 
se va desfășura faza municipală a 
Festivalului tineretului hunedorean. 
Participă formații artistice de ama
tori de la cluburile sindicatelor din 
Valea Jiului.

de ^ăptămînă
dionului Jiul Petroșani. Pe terenul 
de handbal al stadionului vor avea 
loc meciurile de handbal dintre Școa
la sportivă Petroșani (a,n.ul IV) șl 
Liceul Vulcan — fete, și Grupul 
școlar Petroșani — Minerul Aninoa- 
sa — băieți. Terenul de volei 
stadionului va găzdui, de la ora 
meciurile dintre Liceul Petroșani 
Liceul Vulcan — la fete și E. 
Lonea
Tot la stadionul Jiul se 
șura și meciul de fotbal dintre se
lecționatele E. M. Lupeni și E. M. 
Petrila.

al
9,
Și 

M.
Liceul Vulcan — la băieți, 

va desfă-

din Hațeg

Tineretul din orașul Hațeg, ani
mat de înalte sentimente de dragos
te față de patrie, răspunde Chemării 
Comitetului municipal Petroșani al 
U.T.C. adresată tineretului din jude
țul Hunedoara cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la deschiderea șan
tierului național Bumbești — Livc- 
zeni, propunîndu-și ca, sub îndruma
rea Comitetului orășenesc Hațeg 
U.T.C., să realizeze următoarele 
biectlve :

al
□-

® îndeplinirea angajamentului 
colectarea metalelor vechi pe anul 
1968;

la

Amenajarea unui loc de agre- 
denumit „Parcul Tineretului" 

va cuprinde un ștrand și un

Cartierele noi care răsar 
peste lot in Valea Jiului, asi
gură coniort locatarilor, 
avind in același timp 
inrîurire asupra educației lot 
estetice. Citi nu sînt din aceia 
care o dată cu primirea unui 
apartament nou. se despart cu 
ușurință, iară nici o remușca- 
re, de mobila veche, demo
dată. De ce 2 In concepția oa
menilor se intîmplă un proces 
firesc, 
vechi 
tor.

Ce 
din prea 
de dirijate pe acest făgaș fi
resc, se obține tocmai rever
sul noului, 
lui.

inversul frumosu-

,,'U - 
linia
pro- 
deo-

acestor 
Evident,

aa» am notat (cu regret) că 
la nrnaren casei scărilor (cu 
foarte mici excepții) bunul 
gust se înscrie ca un capitol 
deficitar. F.xcluzînd prezenta 
unor ghivece cu flori, sălile 
scărilor sini „ornate" cu de
cupaje reprezentînd vedete de 
cinema l-i zenitul gloriei, sau 
într-o vestimentație discutabi
lă. coperti de reviste ilustrate, 
toate de un grotesc demn de 
gusturile tîrourilnr 
dată.

Au cevu comun aceste 
nitmente" interioare cu 
artistică care a condus 
iectanlul și conslructorul 
potrivă la realizarea 
perle arhitectonice 2
tiu l Cum poate ti totuși trans
ferată adevărată artă în aces
te locuri unde . zilnic se pe
rindă un numdr de oameni 2 
Cea mai apropiată cale, poate, 
este aceea care duce spre 
producțiile artiștilor amatori 
din Valea Jiului. Cercurile de 
arta plastică și foto din ca
drul cluburilor și caselor de 
cultură, de la școala populară 
de artă dau anual o adevă
rată șarjă de lucrări de artă, 
care zac „neexploalale" prin 
diferite unghere. Cum să a- 
jungă aceste lucrări să slu
jească cu adevărat scopul pen
tru care au fost create ? Sim
plu. Dacă nu vine muntele la 
Mahomed... de ce nu se duc 
artiștii amatori (dar nu cu mi
na goală) în vizită pe Ia 
blocuri, nu numai la Vulcan 
ci peste tot in. Valea noastră.

Tiberiu KARPATIAN

DRAGOSTEA
M

SPORTIV
® Mîine, începînd cu ora 9, sta

dionul Jiul din Petroșani va găz
dui faza pe municipiu a campiona
tului republican de atletism seniori.

Poligonul de tir din Petroșani găz
dui ește 
(găleți) 
Minerul 
șani și

întîlnirea cvadruplă de tir 
dintre Energia Paroșeni — 
Aninoasa — Utilajul Petro- 
Parîngul Lonea.

In sala C.F.R., începînd de la ora 
9, se dispută meciurile de tenis de 
masă dintre Minerul Lupani și. Liceul 
Petrila la fete și Viscoza Lupeni — 
E. M. Petrila la băieți.

® 
ment 
care
complex sportiv;

© Luarea în patronajul organiza
ției orășenești U.T.C. a lucrărilor de 
reamenajare a stadionului din

© Executarea a diferite 
în cadrul C.A.P.;

Hațeg;

lucrări

Calitatea reviziilor și reparațiilor 
efectuate de către colectivul atelie
rului mecanic al F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni, a fost mereu în centrul 
preocupărilor. Una dintre probleme
le importante a constituit-o confec
ționarea pieselor de schimb pentru 
diversele utilaje și instalații.

Strădaniile au fost îndreptate spre 
îmbunătățirea tehnologiei de turna
re a pieselor de fontă și metale ne
feroase, pentru reducerea prețului 

cost al acestora.
rin 

tășilor 
guști n. 
cze a 
centrifugală a pieselor din metale 
neferoase, fn continuare, se urmă
rește același lucru și pentru piese
le de fontă.

Metoda turnării centrifugale, 
gură, pe lîngă 
a pieselor, o 
a manoperei, 
unor nie-se cu 
scăzut.

Astfel, 
capace de 
cata față 
de plumb 
bucata în 
etc.

Iată deci cum valorificarea unor 
rezerve interne devine o sursă de 
creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost.

s-a reușit să se realizeze 
aluminiu cu 10 lei bu- 

de 30 Iei/bucată, ventile 
de 150 mm cu 3000 lei 
loc de 5000 lei/bucată

...glasuiește o melodie de muzică 
ușoară devenită notorie. Dar, dacă 
aceasta e valoarea dragostei, cea 
a căsniciei, a familiei e și mai mare! 
„Căsătoria nu e ceva indiferent: ea 
este un mare bine sau un mare rău, 
o mare liniște sau o mare tulbura
re, un rai sau un iad, spunea mo
ralistul francez Charron. Ea în
seamnă o foarte dulce și plăcută 
viață, dacă e bine făcută sau un 
tîrg primejdios, o legătură foarte 
spinoasă, o crudă sclavie, dacă ea 
este rău nimerită. Este o înțelegere 
delicată unde se veriîică zicătoarea : 
omul pentru om e zeu sau lup".

Și intr-adevăr cadrul familiar, a- 
ceastă comuniune a doi oameni le
gați pe viață poate determina traiec
toria unei vieți întregi, poate defini 
personalitatea 
dărui bucurii, 
dimpotrivă, îi 
întregii sale 
mai multe

De aici 
pundere 1 
societatea 
față de pasul ce-1 fac oamenii atunci, 
cînd se hotărăsc să se-mbarce în 
„corabia cu doi pasageri".

Am în față o scrisoare. A fost 
scrisă de o tînără. Acuză un tînăr, 
pe omul cu care timp de dof ani a

© Duminică vor avea loc și în
trecerile sportive ale etapei pe mu
nicipiu 
retului 
tlsm și 
la ora

din cadrul Festivalului! tine- 
hunedorean, Probele de atle- 
oiclism se vor desfășura de 
8,30 dimineața pe pista sta-

LUPTE ® Construcția străzii Victor Babeș;

șl acum Talele, 
pe „dînsul". E ne-

bani oare rni-ai

e neînduplecată.
tine a rămas mobila... 
al dus covorul...
ai plătit porcul ce mi

I 
s
I

© Duminică, ora 10, în sala de 
sport din Petrila au loc meciurile 
de lupte libere din cadrul etapei I 
pentru calificarea în divizia A. Parti
cipă echipe din orașele Hunedoara, 
Timișoara, Lugoj, Cluj și Petrila.

@ Colectarea de 
ceultii din Hațeg și 
rale a unei cantități 
plante medicinale.

către elevii Li- • 
ai Școlii gene- 
de 1 500 kg de

individului, îi poate 
încredere în forțe sau, 
poate... întuneca cerul 
existențe și, în cele 

cazuri, n.u numai al lui... 
imperativul : maximă răs- 
pe care-1 reclamă viața, 
față de actul căsătoriei,

împărțit „casă și masă". Reclamă 
costul unul costum bărbătesc pe ca- 
re-I poartă „fostul" și pentru care 
ei l se mai trag

II ascultăm și 
înduplecat:

— Tu-mi ceri 
„dus" porcul...

Dar și ea
— Dar la
— ...dar tu
— Dar tu

l-a trimis frate-meu ?
Să punem punct. E o discuție prea 

penibilă, o confruntare oare frizea
ză bunul simț, respectul ce trebuie 
să caracterizeze relațiile inter- 
uma.ne în general, dar îndeosebi cele 
dintre doi oameni care s-au numit 
nu de mult „soț și soție”. Am ținut 
să redăm fragmentar dialogul de 
mai sus doar dintr-un singur motiv : 
pentru a caracteriza „actul final" 
al unei aventuri numită căsătorie 
de doi tineri din Petroșani : G. Flo- 
rica și E. Nicolae; ea de 24, el
25 de ani. Iată idila lor :

S-au cunoscut în 1965. Un an 
fost „prieteni". Apoi dînsa s-a i

I

de

au
mil

ion DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

DIN ACTUALITATEA POLITICA INTERNAȚIONALA

Legislația excepțională
o legislație antidemocratică

După anunțarea adoptării legisla
ției excepționale de către Bundes- 
tagul vest-german, studenții din 
Miinchen au purtat un sicriu care 
simboliza înmormîn tarea libertăților 
democratice. Acest gest explică de 
fapt, metaforic, esența legislației ex
cepționale adoptate în ciuda unor 
puternice opoziții a unor largi 
turi ale populației și a tuturor 
țelor progresiste și democratice 
R. F. a Germaniei.

Legislația excepțională întârzie 
limitează acțiunea articolelor
actuala constituție care proclamă li
bertatea cuvîntului, a presei, a în
trunirilor, păstrarea secretului cores
pondenței, transmite importante îm
puterniciri ce’ revin parlamentului 
așa-zisului comitet general, prevede

pă- 
f or
din

sau
din

folosirea Bundeswehrului Ia acțiuni 
represive împotriva populației.

Legislația excepțională imprimă 
prevederilor cu privire la „starea a- 
părării" cuprinse în constituție, no
țiunea de „stare a încordării" care 
permite guvernului R.F.G. să decre
teze în orice moment stare de răz
boi. Sub pretextul „apărării popu
lației"; în R.F.G. se creează încă 
în timp de pace, sub forma unei 
forțe polițienești, unități auxiliare, 
detașamente ale așa-zisului „corp al 

al cărui, electiv tre- 
cîteva sute de mii

apărării civile" 
buie să fie de 
de oameni.

Reprezentanți 
publice vest-germane au atras aten
ția asupra 
reprezintă 
cepționale.

marcanți ai opiniei

pericolului pe care îl 
'adoptarea legislației ex- 
Comentatorul Sebastian

I

Ieri a avut loc Ia Petroșani 
ședința de constituire a Comi
tetului de luptă pentru pace 
al municipiului Petroșani și a- 
legerea organului său de con
ducere. In noul comitet au 
fost aleși reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, activiști 
culturali, cadre didactice. In 
încheierea ședinței s-au prelu
crat obiectivele planului de 
activitate al comitetului pe se
mestrul II al anului.

Președinte 
a fost ales 
Simion, iar 
David Iosif.

duminică după-amiază 
bare cîmpenească la stadionul 
Minerul din localitate, 
șita petrecerii de pe 
își vor da concursul
țiile artistice de amatori din 
orașele Lupeni și Uricani.

dintele Comitetului pentru cul
tură și artă, Iar din poeziile 
lu! Mihail Eminescu, vor recita 
actorii Violeta Berbiuc, Ștefa- 
nia Do nea, Mihai Clita de la 
Teatrul de stat Petroșani. Ex
punerea va fi Ilustrată cu pro
iecții de diapozitive.

al noului comitet 
tov. prof. Părăiaiî 
ca secretar tov.

Petrecere 
cîmpenească

Conducerea Clubului munci
toresc din Lupeni organizează

La reu-
gazon 

forma-

Seară literară 
închinată lui 
„Mihail Eminescu

Comitetul pentru cultură și 
artă al municipiului, în cola
borare cu Casa de cultură din 
Petroșani, organizează azi, 
15 iunie, Ia ora 18,30, o seară 
literară închinată poetului Mi
hail Eminescu. Despre opera 
și personalitatea marelui nos
tru poet va face o expunere 
prof. Hogman Cornel, preșe-

.Corigență 
la dragoste**

Componenții cercului drama
tic de Ia Liceul teoretic Pe
troșani prezintă în premieră, 
duminică 16 iunie, la ora 11, 
în sala Teatrului de stat „Va
lea Jiului" din Petroșanii, piesa 
„Corigență Ia dragoste" de 
Dorel Dorian.

In regia lui Marcel Popa, 
actor la teatrul de stat din 
localitate, își vor da concursul, 
în distribuția 
Petrescu
Richard, 
Gherlan 
milia.

piesei, elevii 
Andreea, Bușneag || 
Sternberg Margit,

Haffner scria în revista „Der Stern" : 
„Libertatea cetățeanului din R. F. a 
Germaniei este în viitor revocabilă : 
o dată cu proclamarea stării excep
ționale pot fi anulate aproape toate 
drepturile, începînd cu alegerea li
beră a locului de muncă, trecînd prin 
libertatea de opinie și ajungînd pî- 
nă la securitatea persoanei".

Adoptarea legislației excepționale, 
într-un moment al recrudescentei for
țelor de extremă dreaptă, caracte
rizată prin intensificarea activității 
partidului national democrat neona
zist (P.N.D.) nu este o coincidență. 
In cercurile politice progresiste vest- 
germane, acțiunea guvernului de la

C. VARVARA

(Continuare în pag. a 4-a) Loc de airacție pentru copii. Aspect diu strada Aleea Liliacului, din Vulcan.
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STEAGUL ROȘU

Ea

doar e- 
o trusă 
au mers 
bolnavi.

purtat de negri pe o 
Ia 30 aprilie 1873 cînd 

dezinterie. Aflînd vestea, 
hotărăște să continue o-

cataractă 
mal șl 

hamalilor

0

sin-

PICTORIȚA
★ LA 5 ANI
★

ti-e urît fără mine

permitem v acunȚene

formular. Ajungîndun

★
.V

Canalul
Karakum

WRICII
vase

TRASEE TURISTICE

I. IVANESCU — Lupeni

RACOKATO4RE
(Monoverb ; 6—9)

poN=A
Mihai Codreanu

ace- 
aici, 
gra- 
apoi

fost 
fost

de acces le oferă varian- 
orașul Victoria (drum de 
7—8 ore) sau din Curtea 
trecînd în prealabil prin

concediu, 
îmi scrii

le primeau, de 
de persecuțiile

a 
un

a
în

P. MUNTEANU 
arhivele statului 
I. POPOROGU

la gramatică 7) Haz în sală
Virstp 10) Articol 11) Nu-

un
Si- 
cît

be- 
vor 
vor

inextis- 
extrem 
Tazlov.

In val!
4) Ajută la zburat 

Cal dobrogean — In 
muzicală 6) Vine cu 
bucățică de... leh '7)

cestei cabane, care are o 
de cca. 70 locuri și un 
cu autoservire.

Din Petroșani, vom lua 
pe linia Sibiu
mijloc auto pe șoseaua ce leagă 
biul de Brașov. Atît linia ferată

muncitorii mi- 
declară grevă la 
se alătură și mun- 
Aninoasa, Petrila, 
martie 1920 cînd

traseele de creastă ale Făgăra-

Printre
mai periculoși 
eșapament 

produsele
în cursul iernii pe 

gazele 
uneori con-

micufa
să a-

șului. însăși altitudinea (2 136 m) 
sugerează trăsătura pur alpină a 

capacitate 
restaurant

tie trenul, 
Făgăraș, fie

soția îi spune soțului : 
că

Jiului înaintează 
revendicări ecp'no- 

Consiliulul Dirigent 
Revendicările nefi-

prof.
de Ia
~ prol.

de Ia muzeul mineritului

vederi din 
luarea de 

corpului

piatră în piatră, ca 
după crestele semețe ce 
căldarea glaciară a Po-

Aceaslă cameră de luat vederi este 
cuplată cu o instalație Roentgen și 
livrează medicului imagini clare 
ale organelor Interne. (Agerpres)

★
completează
(ă), căsătorit (ă), divorțat (ă), vă-

O VEDETĂ de film 
la rubrica „Necăsătorit 
duv (ă)", actrița cade pe gînduri, apoi se hotărăște și scrie : 
TOATE.

Eleile- 
mai ales 

inlere- 
sim/ul

canalul Ka
la Marea 

1980, cînd 
a linge 1 500

ne
a-

de după ceJ 
război mondial 
pustiului Kara- 
aprovizionat cu 
Amu Daria din

Prima cameră de luat 
lume care are da scop 
imagini din interiorul 
uman, a fost elaborată la Boston.

ÎNAINTE de a pleca în
— Dragă, în clipa cînd 

■dă știi că mă întorc.
— Ei, draga mea, nu putem să 

(chiar atît de lungi.

Emil Rîpa —
Vulcan : Reținem 
triunghiul.

Molodeț Vasile 
— Petroșani : Re
ținem biverbtil 
(8,10).

VARIETĂȚI

orașe copaci ue- 
față unor condiții 
deosebit de difi- 

factorii defavo- 
sînl :

a aulo- 
antigel

— AM FOST îndrăgostit o singură dată în viață, dar 
dragostea asta s-a terminat cu o nenorocire.

/ — S-a căsătorit cu altul?
/ — Nu, cu mine.

AFRICII
In 1849, un mic grup, format din 

pastorul dr. David Livingstone, soția 
și copiii săi, precum și doi prieteni, 
porneau de la t.apetown spre cen
trul Africii. Purtînd cu ei 
chipamentul strict necesar, 
medicală și medicamente, ei 
din sat în sat îngrijind de
Au străbătut astfel deșertul Kala
hari și au ajuns în pădurile de pe 
malurile fluviului Zambezi.

După părerea lui Livingstone, 
ceasta nu a fost decît o 
Așa îneît, după ce soția 
s-au înapoiat în Anglia, el 
tinuat, timp -de cîtiva ani, 
rile pe afluenții fluviului
pînă la lacul Nvasa, devenind 
prieten al negrilor.

La un moment dat însă guvernul 
englez, care la început sprijinise e- 
forturile lui Livingstone, 
să-l mai ajute. El își 
plorările împreună cu 
moare însă în scurt 
singur, fără resurse

a- 
excursie. 
și copiii 
și-a con- 
exploră- 
Zambezi 

un

a refuzat 
continuă ex- 

solia sa care 
timp. Rămas 

materiale, Li
vingstone se hotărăște să nu pără
sească Africa.

Cîtiva ani după aceea pornește 
într-o nmiă și lungă călătorie, des
coperă lacurile Moero și Bangweulu. 
rîul Lualaba, alluent al fluviului 
Congo (despre care crede că este 
Nilul) și ajunge pe malurile lacului 
Tanqanica, unde, îmholnăvindu-se de 
friguri, este nevoit să se oprească.

F.uropa și America se interesau 
fio descoperirile lui Livingstone șl 
run nu s-a mai auzit nimic despre 
el ziarul „New York Herald" tri
mite un reporter — pe Stanlev — 
în căutarea lui. Expediția organiza
tă pornește din Zanzibar spre vest, 
ajungînd după opt luni de mers la 
Udjidjl. Aici Stanley află că într-o 
colibă trăiește un misionar alb șl

se duce să-l vadă. Amîndoi sînt e- 
motion ați.

Invitat să plece în Statele Uaite, 
exploratorul refuză: el vrea să gă
sească izvoarele Nilului. Stanley îl 
părăsește, lăsîndu-î alimente și ma
teriale, grăbit să-și publice repor
tajul.

Livingstone își reia explorările, dar 
starea sănătății lui se agravează. EI 
călătorește 
targa pînă 
moare de 
Stanley se 
pera marelui explorator pe care îl 
admira. EI se întoarce la lacul Tan- 
ganica.

împreună cu cîtiva englezi și vreo 
sută de negri, Stanley explorează 
rîul Lualaba. La fiecare 
bărcile trebuie urcate pe 
transportate pe spinarea 
prin pădurea virgină. Vegetația îm
piedică înaintarea coloanei, tribu
rile băștinașe o atacă cu săgeți, unii 
hamali sînt uciși, alții mor de fri
guri, dar în cele din urmă Stanley 
ajunge la fluviul Congo și în cu- 
rînd Ia ocean. Aventura a durat 
1 000 de zile în care timp Africa, a 
fost străbătută de la est la vest.

Statele europene se interesau deja 
do aceste teritorii virgine, promiță
toare. In 1879, finanțat de regele 
Leopold al II-lea al Belgiei, Stan
ley termină explorarea teritoriului 
care va deveni Congo belgian, în 
timp ce pe malul drept al fluviului, 
tara este explorată de ofițerul de 
marină francez Savorgnan de Brazza 
care cîștină prietenia regelui negru 
Makbko. Fără război, doar pe baza 
a numeroase tranzacții încheiate cu 
șefii indigeni, Africa ecuatorială va 
trece sub dominația Franței, sub ca
re va rămîne 72 de ani.

Unirea pe cale revoluționară 
Transilvaniei cu România, a dat 
nou imbold luptei revoluționare 
maselor populare, care vedeau 
unire realizarea aspirațiilor lor.

Burghezia română caută să aca
pareze acțiunile marilor întreprinderi 
industriale din Transilvania în care 
scop se decretează „naționalizarea" 
unor ramuri industriale mai impor
tante.

In Valea Jiului vechile societăți 
carbonifere „Salgo-Tarjani" și „Uri- 
cani-Valea-Jiului* continuă activita
tea dar nu pentru mult timp.

Producția mineloT continuă să sca
dă în toți acești ani ajungînd ca în 
1919 și 1920 să pioducă abia 50 la 
sută din producția dinaintea războ
iului.

Lupta revoluționară a muncitorilor 
mineri continuă cu cea mai mare 
intensitate, în anii de după război, 
cu toate că autoritățile au luat cele 
mai drastice măsuri împotriva con
ducătorilor mișcării muncitorești.

La 1 ianuarie 1919 a fost înființat 
în Petroșani Serviciul Special de 
Siguranță care avea ca scop prin
cipal tocmai reprimarea mișcării 
muncitorești.

In toamna anului 1919, muncitori
mea din Valea 
un memoriu cu 
mice și politice 
al Transilvaniei,
ind satisfăcute, în septembrie și no
iembrie 1919 au loc mai multe gre
ve la Vulcan, Petroșani și Lupeni.

Anul 1920 marchează în întreaga

țară o nouă creștere a valului re
voluționar, care va culmina cu gre
va generală din octombrie 1920 ca
re a cuprins întreaga țară.

Luna martie 1920 înseamnă o e- 
lapă revoluționară a minerilor din 
Valea Jiului nemulțumiți de salariile 
de mizerie pe care 
starea de asediu și 
la care erau supuși.

La 22 martie 1920 
neri din Petroșani 
care în aceeași zi 
citorii din Lonea, 
Vulcan ele. La 25
I se alătură și muncitorii de la căile 
ferate din Valea Jiului, greva devine 
generală cuprinzînd aproape 9 000 
de muncitori, conducerea avînd-o 
grupurile comuniste din cadrul 
di calelor.

Pentru reprimarea grevei a 
adusă armata. Doi muncitori au
omorîți și mai multi au fost răniți 
dînd cu această ocazie un nou obol 
de sînge în lupta pentru eliberare 
socială. Dar cu toate aceste măsuri, 
greva continuă și în zilele urmă
toare. La 27 martie pe străzile Pe- 
troșaniului are loc o mare manifes
tație prin care muncitorii au pro
testat împotriva terorii și pentru e- 
liberarea celor arestați.

Forțați de armată să reia lucrul, 
muncitorii au intrat în mină dar nu 
au lucrat, continuînd sub această 
formă greva încă cîteva zile.

In lunile august și septembrie 1920 
au loc mai multe acțiuni greviste 
în Valea Jiului care au pregătit gre-

va generală. Astfel, la 1 septembrie 
1920 întreaga muncitorime a decla
rat o grevă demonstrativă de o oră. 
Cu ocazia acestei gfeve, muncitorii 
mea a demonstrat înaltul grad de 
organizate și forța de care dispune.

La 20 octombrie 1920 se declan
șează în toată țara greva qenerală, 
la care în 21 octombrie se alătură 
și muncitorii din toate centrele mi
niere ale Văii Jiului. Conform indi
cațiilor date de grupurile comuniste 
și pentru a scăpa de teroare, de a- 
ceastă dată, muncitorii se refugiază 
în pădurile din jurul localităților și 
toate încercările armatei de a-i de
termina să se întoarcă sînt zadar
nice.

Numai lipsa de alimente și greu
tățile produse de timpul rece i-au 
făcut să se întoarcă. împotriva lor 
au fost emise ordine de concentrare 
și siliți să lucreze sub această for
mă. Dar nici de astă dată ei nu lu
crează. mai mult chiar, taie firele 
care legau uzinele electrice cu mi
nele, conțin uînd sub această, formă 
greva pînă în primele zile ale lunii 
noiembrie 1920.

In focul qrevei generale din oc
tombrie 1920. minerii și-au dovedit 
voința si puterea Iot de luptă îm
potriva exploatării.

La lucrările Congresului Partidului 
Socialist din mai 1921 a participat 
și un delegat al
Valea Jiului care, exprimînd dorin
ța minerilor, s-a pronunțat cu ho- 
tărîre pentru crearea Partidului Co
munist Român.

Așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceatișescu, secretar general al par
tidului „Crearea partidului comunist 
— detașamentul de avangardă al cla
sei muncitoare — pe baza ideologiei 
marxist-leniniste, a constituit un 
moment de cea mai mare importan
ță în istoria proletariatului din Ro
mânia". Lupta revoluționară a ma- 
seloT. după crearea partidului, a fost 
ridicată pe o treaptă superioară a- 
vînd loc un 
ideologică și 
citorești din

muncitorilor din

Ș! IOTUȘI E MUMII
1NTR-0 ramificație a Caucazului, la granița dintre re

zervațiile Lagodehsk și Zakatalsk, trei lupi au atacat un pui 
de ren și pe mama sa. Puiul a reușit să se ascundă în scor
bura unui stejar uriaș pe care mama l-a acoperit cu corpul 
ei, încercînd să respingă lupii hămesiți. Dar renii nu aveau 
nici o scăpare. Deodată însă din stejar a coborît un uriaș 
urs brun care cu o lovitură puternică a spart capul unuia 
dintre lupi. Ceilalți doi 
a salvat renii, ursul a

au luat-o imediat la fugă. După ce 
dispărut în pădure,

din Dartmouth (Anglia) a pescuit unDESMOND WEEKS
pește îmbrăcat într-o cămașă.-.. .

„Știu că nimeni n-o să mă creadă — a spus el — dar 
totuși e adevărat. Am pescuit un calcan mare care purta 
cămașă. Ceva mai tîrziu am auzit un tînăr dintr-o barcă ce 
se plîngeă că îi scăpase cămașa în apă...".

David Lard, un pescar care îl însoțea pe Weeks a jurat, 
că întîmplarea este absolut autentică. „De cînd sînt pescar 
n-am mai pomenit 
declarat el.

un calcan atît de bine îmbrăcat" — a

LA SW1DNICA, voievodatul Wroclaw .(Polonia), în tim
pul unei furtuni, un trăsnet a intrat prin fereastra sălii pri
măriei desprinzând o bucată de tencuială de pe 
Sub tencuială s-a descoperit o frescă datînd 
gurul exemplar de artă figurativă păstrat din 
pe teritoriul polonez. Deși o parte din fresca 
fost complet distrusă, totuși porțiunile salvate 
rie a dcusruitei ei valori artistice.

peretele opus, 
din 1537, sin- 
vremea aceea 
descoperită a 
sînt o mărtu-

Intre șîiagul de cabane, pe care 
turistul le întîlneșle parcurgînd 
creasta principală a munților Făgă
raș, cabana Podragul este printre 
cele mai căutate. Situată pe versan
tul nordic al acestor munți, în căl
darea glaciară a Văii Podragului, 
cabana este o bună bază de plecare 
în
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SE ȘTIE că fluorul adăugat 
în apa potabilă reprezintă un 
mijloc eficace contra oarieî 
dentare la copii. Autoritățile 
din Stockholm, neputînd rea
liza rapid fluorizarea apei po
tabile, au adoptat o altă me
todă — în brutării s-a pus în 
vînzare pîine conținînd canti
tatea necesară de fluor.
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ÎNTR-UN vagon restaurant:
— Ospătar, aștept de jumătate de oră să mă servești...
— Nu vă neliniștiți 1 Trenul are întîrziere destul de mare.

BUNICO, din cauza ta am luat un 2 la aritmetică, așa 
lineîț profesorul a pus doi elevi fruntași să te ajute să re
zolvi corect problemele.

proces de clarificare 
politică a mișcări; mun- 
România.

i

1

de lucrări de artă e- 
de copii, care au a- 

la Budapesta, Tokio, 
Luxemburg, Moscova, 

urmă expozi- 
lost pte-
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CHIMIȘTI1 din R.D.G.
pus la punct un lichid special 
cu ajutorul căruia se pot cu
răța coaja cartofilor, sfeclei, 
morcovilor și altor zarzavaturi 
cu mult mai repede și 
bine decît prin mijloacele 
canice folosite de obicei.

Camera de luai imagini 
din interiorul corpului uman

★

ȘANTIERUL naval din Gdansk 
(Polonia) a construit un 
tip de barcă de salvare 
dernă din masă plastică 
tinată bazelor plutitoare 
pescuit produse în Polonia.

In această barcă încap 130 
persoane, care sînt ferite 

de ploaie. Ea este dotată 
aparataj Tadio, cu o rezer- 
de provizii, hărți marine 

alte obiecte de primă nece
sitate, permițînd naufragiaților 
să reziste fără greutăți prea 
mari nu numai pe furtuni tro
picale, dar și

de
Și 
cu 
vă
Șl

pe geruri arctice.

și șoseaua trec prin localitatea Ar- 
pașul de jos, de unde o șosea de 
munte ne duce, prin Arpașul de sus, 
pînă la cabana Podragul. Durata 
totală a drumului, din localitatea 
Arpașul de jos este de 9 ore.

Alte căi 
tele : prin 
vară, cca. 
de Argeș,
Cumpăna (cca. 12 ore). Oricare va
riantă am alege-o însă, răsplata ur
cușului este aceeași, pentru că o 
dată ajunși la cabană, ne aflăm în 
inima munților Făgăraș, adevărată 
perlă turistică a României.

In apropierea cabanei se află un 
splendid lac glaciar ce poartă 
Iași nume. Adesea pot fi văzute 
ciopoare de capre negre, sărind 
țioase din 
să dispară 
străjuiesc 
dragului.

Celor ce 
comandăm
și această cabană pentru a-și întregi 
o „colecție", ce merită 
să fie realizată de cîți mai mulți iu
bitori ai drumeției și muntelui.

îndrăgesc turismul le re- 
cu căldură să viziteze

într-adevăr

Text și foto : A. DULA

Micufa Anloanela Elellerova 
din Vidin (Bulgaria), în vîrslă 
de numai cinci ani, desenează 
și pictează cu mult talent. Lu
crările ei, executate cu o mi
nă sigură, înfățișează eroii clin 
lumea basmelor și povestirilor 
pe care le-a ascultat lelița. 
Ele au fost prezentate la ex
pozițiile 
xeculate 
vul loc 
Helsinki,
La această din 
tie, micuța Toni a 
miată pentru prima oară (cu 
Cheia de Aur a Moscovei și 
o păpușă).

In prezent, lucrările picto
riței sini expuse în Republica 
Federală a Germaniei, după 
care expoziția va fi prezen
tată la Dresda, unde 
artistă a fost invitată 
sisle la vernisaj.

Lucrările Antoanetei 
rova impresionează 1 
prin coloritul viu și 
sânt, precum și prin 
deosebit al compoziției.

I
I
I
I
I
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OCURI DISTRACT1VE
ROMB

Canalul Karakum din R.S.S. 
Turkmenă a înaintat cu încă 
50 de kilometri în direcția 
Mării Caspice, relatează agen
ția TASS. Acest rîu artificial, 
lung 
săpat 
de-al 
de-a 
kum.
apă i 
Asia 
gat 240 000 hectare de pămint. 
pe care s-a putut cultiva, în 
noile condiții, bumbac și viță 
de vie. Canalul este naviga
bil pe o porțiune lungă de 
500 kilometri.

Se apreciază că 
rakum va ajunge 
Caspică în anul 
lungimea sa va 
kilometri.

de 900 kilometri, a fost 
în anii 
doilea 

lungul 
El este 

din rîul
centrală. Apele lui au iri-

i

I

P. Ar chip — lfl- 
pens: Monovoca- 
lica - A conține... 
toate vocalele (deci 
nepublicabilă), iar 
aritmogriful lite
rar este prea lat.

Orizontal: 1) Cărăușii mărilor 2) 
Legare, fixare a obiectelor mobile 
de pe punte pentru a nu se mjșoa 
în timpul balansului — In aer I 3) 
Face să dispară cerneala
— Popor antic
— Chemare 5) 
gard 1 — Notă 
buștenii '— &
Rînd — își oglindește fața în ape 
8) A face noduri — Ațe I 9) La 
vele! — Sînt cu carul de Anul nou 
(plural) 10) .Arde încet — Nu e 
moartă.

Vertical: 1) Mic. depozit de pli
curi — Cîntec religios 2) Mai mari 
pe mare — La Enol I 8) Piftii 4) A- 
iifie — Naș 5) Mereu în larg (pl) 6) 
Lucrează pămîntu.l ,— Campion — 
Dăruit 7) Notă muzicală — Unitate 
de măsură agricolă — Pentru prins 
animale 8) Volum — La bunică I — 
Ursa Veronica 9) Asemuiri 10) Un
ghiul făcut de nordul magnetic 
nordul geografic.

Nelu Prodan — 
Hațeg: Reținem
triverbul (6,2,4,), 
la care îi vom îm
bunătăți construc
ția grafică. I.iviu 
Rebreaon — Ion a 
mai apărut, bine
înțeles într-o altă 
anagramare (ceva 
mai bună). Cartea 
de vizită (12,5) are 
un nume- 
tent, sau 
de rar:
Eiverbul (4,5): Pe- 
re-a-mare este sim
plist, iar mono- 
verbul întrecere 
este arhicunoscut.

Petre Nălucă — Lupeni

Dezlegările jocurilor
APÂRUTE In ZIARUL NR. 5 791 (8 IUNIE 1968)

Aritmogrif (de la A la B): Laudă tăcerii; Pe cerul primă
verii. Innorare trecătoare; După căsătorie (triverb): Un tî
năr părinte; Triunghi (orizontal și vertical): 1) Motorină 2) 
Ocarină 3) Tapată 4) Orală 5) Rita 6) Ina 7) Na 8) A.

REMIJȘCARE
(Triverb : 8,2,5)

1 2 J 4 5

6 ~

7 6 9 10 H
2
3

L

7 ,
e 
e 1
ic
tr

Orizontal și vertical: 1) Unge! 2) Su
prafețe 3) ...din Milano 4) Eroul unui cîn- 
tec popular dobrogean 5) însușită ilegal 
6) Referitoaie 
8) Asaltate 9) 
mai una !

i

Arbori planfafi

marile
s.ă facă 

de existență 
cile, 
rabili cei
gazul de 
mobilelor, 
răspîndite 
străzi și pe trotuare, 
pe care le emană
duetele subterane, uscarea so
lului în jurul țevilor de ter- 
moficare și, în fine săparea 
șanțurilor pentru lucrările pu- 

| blice, în cursul cărora rădă-
® cinile copacilor din apropiere 
a sînt în mod frecvent tăiate.
■ Ținind seama de toate aces- 
® te condiții dificile, Serviciul 
a parcurilor și grădinilor din 
| Hamburg — unde se înregis-
• trează în fiecare an pieirea a 
| 600 de copaci — a hotărî! să 
E nu mai planteze pe viitor co- 
n păcii și tufișurile ornamentale 
s decît în mari „vase" de

ton. Cînd aceste plante 
® da semne de oboseală, ele
I fi transportate la țară, unde 
s vor face o cură de dexintoxi- 
| care. După completa lor res-
* tabilire, el vor putea fi rea- 
S duse în oraș.

j @ Observatorul 
b din Tokio a
8 nouă cometă
§ rilă de patru
| tori japonezi.
» o cometă fără
ș în vecinătatea
* dromeda.

astronomifl 
confirmat că o 
a fost descope- 
astronomi ama- 
Este vorba de 

coadă detectată 
nebuloasei An-

I
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STEAGUL ROȘU

„DRAGOSTEA FOTBAL

E LUCRU MARE... 5J
MÎINE, FINALA 

„CUPEI ROMÂNIEI"
(Urmate din pag. 1)

dlnsul și au trăit în concu-

Afecțiunea reciproc 
Instinctul ? Nici lor

lat la 
binaj.

Ci
că, rațiunea sau
nu te e clară întrebarea. S-au „gân
dit" 
.actele Ia sfat. Dar 
torit nici după un 
ferului 
decisiv 
oficierii 
trebuie

să se căsătorească și-a-u dus 
nu s-au căsă- 

an. In fața ofi- 
în loc de acel 
cerut amînarea 
pe motiv că...

animo- 
apoi în 
Izgonit 
cîteva

grosolane. El și-a 
bătut concubina de 
l-a. părăsit de fiecare dată, 
acuzația de frivolitate din

spune că există totuși în această 
falsă poveste de dragoste un lucru 
bun : nu suferă o a treia persoană. 
Intr-adevăr, cei doi nu au avut îm
preună copii. Totuși nu ne putem 
abține să nu aducem în discuție un 
fapt semnificativ. G. Florica n-a fă
cut altceva în cazul descris decît 
să repete o poveste de dragoste 
identică. A mal avut un soț, tot ne
legitim, de care s-a despărțit, „cînd 
el. a plecat Ia armată". Dar în ur
ma relațiilor efemere cu primul ei 
soț, a rămas cu 
crescut „la țară, 
totuși, tînăra n-a 
esențial. Că viața 
funda cu un joc
simplu joc al simțurilor. Acum e 
revoltată. Pretinde prețul unul cos
tum de haine. Are tot dreptul. .Dar 
sieși, propriei sale persoane nu-și 
pretinde mai mult ? Nici după al 
doilea „eșec" nu-și dă seama că via
ța se răzbună împotriva acelora ca- 
re-șl nesocotesc îndatoririle față de 
propriul lor destin, față de propria 
lor demnitate ? Și nu în mai mică 
măsură e cazul să mediteze asupra 
propriei sale demnități .șl E.' Ni’co- 
lae. Pentru că profitul 
slăbiciunilor altuia nu 
ta demnitatea omului;
poate coborî pe scara
condiției umane.

un copil care e 
la un frate". Și, 
înv.ătat un lucru 
nu se poate con- 
de hazard, cu un

Fotbalul, după cum se vede, n-a 
intrat încă în vacanță. Acum, după 
încheierea campionatelor divizionare, 
după ce și „dilema" campioanei ță
rii s-a elucidat, singurele evenimen
te fotbalistice care rețin atenția pa
sionalilor sportului — rege sînt; fi
nala „Cupei României" și jocurile 
de baraj, care vor începe duminica 
viitoare la Timișoara (pentru A), 
Brașov șî Arad (penitru B).

Duminică, Ia București, diviziona
rele A, Dln-amo și Rapid se vor în
tâlni pentru prima dată în 
pasionantei competiții K. O.,
României". Iubitorii fotbalului 
tara noastră, cel care urmăresc 
ani de zile disputarea meciurilor 
cupă, își amintesc desigur că, în 
timele două decenii, Rapid n-a 
tigat deloc trofeul, iar Dinamo 
de două ori.

Deși a dorit cu ardoare să 
tinue tradiția fostului Rapid de
ni oară, cel al lui Baratki. Dobay și 
Schwartz, formația din Giulești n-a 
reușit însă să-și înscrie nici o dată 
numele în cartea câștigătorilor Cu
pei. In ediția din 1961, după o se
rie de rezultate favorabile (3—1 cu 
Petrolul, 5—1 cu Steagul roșu Bra
șov șl 2—0 cu C.C.A.), Rapid a pier
dut în finală, cu 2—1, în fața divi
zionarei B, Ar ieșul Turda. Un an mai 
tîrziu, Rapid s-a calificat din nou 
în finală. Intîlnind pe Steaua însă a 
pierdut cu 5—1. Au înscris: Con-

echipe rie divizie

București, după un 
în 1954, în finala cu

inie-

eșec
Me- 

două

TELEVIZIUNE
StMBĂTĂ 15 IUNIE

17,30 Pentru cei mici. Lumea copiilor. Emisiune 
/muzical distractivă pentru copii.
Stadion — emisiune de actualitate sportivă. 
Mult e dulce și frumoasă. Emisiune de

18 00
18,30 
limbă română.
19,00 Temerarii văzduhului — emisiune pentru 

ti ner.et.

Să se iacă
stării civile 
„DA" el a 
căsătoriei 

să obțină aprobarea părin
ților. Intre timp au început 
zitățile care s-au transformat 
ostilități 
și și-a 
ori. Ea 
De aici
partea lui, că ea ar fi avut legături 
amoroase ou vecinii, cu X, cu Y.

In fine, prietenia, șubreda „cora
bie" pe care au înjghebat-o cel doi 
s-a destrămat. Idila, „căsnicia" clă
dită pe iresponsabilitate civică, pe 
iluzii de moment s-a transformat în 
regrete și amărăciuni. Am putea

1 ♦ • • •• • •>
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de 

• o 
de

bidivii I 
magistralele 

cărbune 
cetatea 
și alte uni- 
cîte male-

lumină!
Pârcălab șl

.3 351 formații 
în primăvara

stantin (2), Tătaru, Raksi, Voinea — 
respectiv Ozon. De atunci rapidiștii 
n-au mai ajuns pînă în ultima etapă 
a Cupei. Anul tre.cut, în semifinala 
de la Bacău, cu Foresta Fălticeni, 
Rapid a înclinat din nou steagul în 
fata unei 
rioară.

Dinamo 
categoric,
talul Reșița (0—2), a cucerit de 
ori „Gupa României". In 1956, în 
finala cu Minerul Bala Mare: 4—0 
(autorii golurilor Szakacs I (2), Var
ga și Vasiie Angliei) și. în 1964 cil 
Steaua.: 5—3 (au înscris Octavian 
Popescu (.2), ‘ Frătilă, 
Nunweiler VI).

Mîine, dintre cele 
care au luat startul
anului trecut în această populară 
competiție, singurele „'supraviețui
toare", Rapid și Dinamo se vor în- 
tîlni pentru a desemna pe cea mai 
recentă câștigătoare a „Cupei". Va 
învinge pentru prima dată Rapid,, 
sau din nou dinamoviștii, ca și a- 
cum cîteva săptămîni în campionat, 
vor tranșa în favoarea lor rezulta
tul meciului ? Vom vedea. Oricum, 
se anunță o finală pasionantă, pe 
care o vom urmări duminică pe mi
cile ecrane. Si vom cunoaște, tot m.îi- 
ne, care dintre cete două formații 
va fi mesagerul fotbalului româ
nesc în competiția europeană „Cupa 
cupelor".

care 'locuiesc .a fost debran- 
usiii lo- 
aebitat 

energie 
această 
tragem 

re-

V. T.

SECVENȚE CULTURALE

19,50 Buletinul meteorologic.
Publicitate.

20,00 Tele-enciclopedla.
21,00 Desene animate.

Film serial „Răzbunătorii" — producție a 
Studiourilor .engleze.
Intermezzo — emisiune muzical-coregra- 
ftcă.
Parada vedetelor : Llugues Aufray și Rika 
Zarai.
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisitmii.

22,00

22,40

23,00
23,H0

PROGRAMUL

PROGRAMUL
DUMINICĂ 16 IUNIE

I:
6,05 Melo- 

satului; 7,40 
Radiojurnal.

Mai .multe scrisori adresate în ul
timul timp redacției ne sesizează 
unele neajunsuri privind alimenta
rea și plata laxelor de energie e- 
lectrică. Tov. Popescu Nicolae din 
Uricani (blocul 50/1:6 strada Stermi- 
nos), ne scrie, printre altele: „Blo
cul 'în
șat de la rețea pe motiv că 
catari, rău platnici, nu și-au 
taxele pentru consumul de 
electrică. Consider nejustă 
măsură. De ce trebuie să
noi ponoasele pentru locatarii 
calcitranți, caTe refuză să-și achite 
obligațiile bănești pe care le au 
față de I.J.E.H. ?" Aceeași întrebare 
și-o pune un grup de locatari din 
blocul respectiv într-o altă scrisoa
re trimisă ziarului. Din dorința de 
a te răspunde cititorilor noștri, 
ne-am adresat conducerii Secției de 
rețele I.J.E.I-I. Petroșani. Iată ce ne 
răspunde tov. ing. Samuiel Andrei, 
conducătorul acestei secții:

„E adevărat, blocul nr. 50
Uricani a fost debranșat de la re
țeaua de alimentare cu energie e- 
lectrică acum două săptămîni. Mo
tivul ? Din tot blocul, doar 8 fami
lii și-au achitat taxele de curent pe 
ultimele 3 luni. După debranșarea 
blocului, locatarii și-au plătit taxele 
de curent, însă refuză să plătească 
garanția. Or, 
normele 
torii de 
gali ca 
mutarea 
zinte la
de energie electrică pentru înche
ierea contractului de utilizare a e- 
nerglei electrice. Or, nici locatarii 
blocului 50 din Uricani mi pot face 
excepție de la aceste obligații".

Așadar, -e necesar ca toți locata
rii blocului 50 să se prezinte la sec
torul I.J.E.H. Uricani pentru înche
ierea „contractelor tip", să plăteas
că garanția. Și, bineînțeles, vor avea 
și lumină electrică.
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A pierdut 

la . trenuri- 
tona/ spo- 

Iși a- 
plăcere 

tren

t 
f 
T 
ț 
f 
i
f

Concurs
„Cine știe,

Numele lui Dascălu loan e 
binecunoscut in depoul 
C.F.R. Petroșani. In acest an 
împlinește doar două decenii 
de cind conduce ca mecanic 
de locomotivă 
splină pe
otel ale tării. Cil 
transportat spre 
loc a Hunedoarei 
tăfi economice și 
riale de construcții și bunuri
de consum a adus 
țiului nu mai știe, 
șirul socotelilor și 
le marș rule și cu 
rit transportate,
minleșle insă cu
că a condus primul 1
accelerat pe rula Simeria 
Petroșani, tren ce face de a- 
lunci legătura cu 
tării prin pitorescul 
al Jiului.

In anul 1964 și-a 
bițliviul care scotea 
nări cu unul și mai 
ce inmănunchia într-un singur 
colos 2100 cai putere. Născut 
tn „herghelia" de la Elect ro- 
nutere Craiova, puternicul 
Diesel se supune docil co
menzilor mecanicului Dascălu 
loan. Tonajul transportat a 
crescut și el proportional cu 
puterea noii locomotive. In- 
ririjită și manevrată cu price
pere de mecanicul Dascălu 
loan, locomotiva Diesel obli-- 
ne adevărate performante re- 
morcind trenuri cu tonaj spo
rit. De fapt Dascălu Ioan 
are două preocupări impor
tante de -fiecare zi — cea 
profesională și cea fată de 
familie, Ce rezultate obține ? 
E mereu fruntaș în producție, 
iar cele două fiice 
ob/in rezultate bune la învă
țătură. Emilia — în 
!X-a la Liceul din 
iar Victoria în clasa a Vi-a 
la Școala generală nr. 4. Me
canicul de pe Diesel 
schimbat nu de prea 
vreme adresa 
mulat intr-unui 
sele apartamente 
blocuri din strada 
'ă. E ceferist și 
Ir-o stradă ce poartă numele 
unui vechi militant comunist, 
tot ceferist. E drept o simplă 
coincidentă dar viata pe care 
o trăiește astăzi 
loan și familia e cu lotul 
Fericită și luminoasă.

D.
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cîștigă"
la Lupenl

100 ani 
miercuri 
Clubului 
un con- 

pe tema 
din

remarcat, 
a tuturor

de elevii 
au tota- 
cele 90,

te cadrul manifestărilor culturale, 
prilejuite de aniversarea a 
de minerit în Valea Jiului, 
12 Iunie, la Lupeni, în sala 
sindicatelor, s-a desfășurat 
curs „Cine știe, cîștigă"
„Luptele muncitorilor mineri 
Valea Jiului". Au participat concu- 
renți — elevi ai liceelor din Lupeni 
și Vulcan. Examinatorul concursului, 
prof. Dumbravă Dimltrie, a 
în general, buna pregătire 
concurenților.

Concursul a fost cîștigat 
Liceului din Lupeni, care 
lizat 120 puncte, față de
obținute de colegii lor din Vulcan.

Concurenților li s-au decernat pre
mii în cărți și obiecte, oferite de 
Comitetul municipal Petroșani al 
U.T.C. și de conducerile liceeloT din 
Vulcan și Lupeni.

S-au evidențiat, dintre concurenți, 
următorii elevi : Graur Ion, Belu Eu
gen, Malczanek Antonlu și Filip Es- 
lera de la Liceul din Lupanii și A- 
vram Floare, Brînzău Rodioa și Bor
za Aurica de la Liceul din Vulcan.

Faza municipală 
a Festivalului tinere» 
tului hunedorean

în con form'ta te cu 
în vigoare, toți consuma- 
energle electrică sînt obli- 

în termen de 3 zile de la 
într-un imobil să se pre- 
întreprinderea furnizoare

6,00 Buletin de Știri; 
diile dimineții; 7,00 Ora 
Uverturi de Suppe; 8,00 
Sumarul presei; 8,15 Ilustrate muzi
cale; 9,00 Radiomagazinul femeilor;
9.30 Dimineața cu cîntec și joc; 9,55 
„Ziua aviației"; 10,30 Radio-publici- 
tate; 10,40 Canțonete; 11,00 Buletin 
de știri; 11,07 Noi înregistrări de 
muzică populară; 11,25 Piese celebre 
cu orchestra Mantovani; 12,00 De 
toate pentru toți; 12,55 Cinci minute 
cu poezie; 13,00—14,00 Estrada du
minicală; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 15,00 Concurs cu pu
blic; 16,00 Buletin de știri; 17,30 Va
rietăți muzicale; 18,00 Muzică popu
lară; 18,15 Arii din opere; 18,30 Mu
zică ușoară; 19,00 .Selecțiuni din 
opereta 
lui" 
folclor;
20,10 Muzică ușoară de 
Popa; 20,25 In vîrtejifl jocului; 20,35 
Teatru radiofonic: Mielul turbat - 
comedie de Aurel Baranga; 22,0(1 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Cîntă Dorina Drăghici;
22.30 Moment poetic; 2240 Trei dan
suri pentru orchestră din comedia 
coregrafică „Hanul Dulcineii" te 
Mihail Jora; 23,00 „Cu melody ex
pres 101" de la București la...; 24.00 
Buletin de Știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.

operete;
A 7-a artă; 11,00 La

progra- 
oa- 

la 
ar
ta-

Menit să contribuie, prin 
mele variate care se prezintă în 
drul acțiunilor cultural-sportive, 
creșterea numărului de formații 
tistice, la descoperirea de noi
tente, la sporirea preocupării orga
nizațiilor de tineret pentru organi
zarea activității cultural-sportive, 
Festivalul tineretului hunedorean, 
amplă manifestare de masă, a ajuns 
la faza municipală. Duminică după- 
amiază, sala Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani va fremăta 
din nou tn acordurile muzicii și-n 
ritmul dansului. La această fază, pe 
municipiu, vor fi preze.nte cele mai 
bune formații artistice de amatori 
de la cluburile sindicatelor, formații 
care au trecut cu brio peste întrece
rile fazelor anterioare. Răsfoind ta
belul cu formațiile amatorilor care 
se vor întrece duminică pentru ca
lificarea în faza județeană, consta
tăm că, spre deosebire de faza si
milară, de anul trecut, a întreceri
lor Concursului al VUI-lea, numă
rul participanților s-a redus. Acest 
lucru poate să însemne, atît spori
rea exigenței juriilor, cît și... efec
tele autodizolvărilor nejustificate de 
formații, cîndva apreciate. Și-un fapt, 
care poate fi pus în directă legă
tură cu... moda! Au apărut în con
curs nu mai puțin de cinci formații 
de muzică ușoară. Ca ciupercile 1

existentă Ia clubul

formații instrumen- 
lor. vocali, își vor 

mîine programele în ca-

afara acestor 
scena Casei de

for- 
oul- 
clu- 
so- 
vo- 
Lu-

acestor formații, grupurile 
ale ' liceelor din Vulcan și 
care activează pe lingă ol u bu

ci in localitățile respective, bri-

.Cvintetul color" și „Atlas" la Casa 
de cultură din Petroșani, „Sincopa" 
(la Petrila), „Metronom" (Ia Lonea) 
și cea de mult 
lupenean.

Toate aceste 
tale, ou soliștii 
„expune"
drul Festivalului tineretului hunedo- 
rean. Im 
mâții, pe 
tură vor urca tarafurile de la
burile din Uricani și Vulcan, cu 
Iiștii 
cale 
peni 
rile
găzile artistice de la clubul sindi
catelor din Aninoasa și de la Casa 
de cultură, formațiile de dansuri de 
la cluburile din Lupeni și de la 
Casa de cultură din Petroșani, fan
fara clubului din Lupeni ș.a.

V. T.

19,00 .Selecțiuni 
.Noapte sub săratul foco- 

de Rascel; 19,30 Emisiune de 
20,00 Radiojurnal. Sport;

Tem'stocle

Melodii mai puțin cunoscute; 7,45 
Buletin de știri; 7,54 Două melodii 
ou solistul olandez Will Tura; 8,!00 
Muzică populară; 8,15 Teatru radio
fonic pentru copii; 9,00 Orchestra 
Barbu Lăutaru a Filarmonicii Geor
ge Enescu; 9 30 Buletin de știri; 9,33 
Piese pentru vioară de Fritz Kreisler; 
9,50 Prelucrări corale; 10,00 Arii din 

10,16 Muzică ușoară; 10,45 
microfon or

chestra de estradă a Radiotelevizîu- 
nii; 11.15 Cîntăreți români pe sce
nete lumii: Ion PÎSO; 11,35 Doi in
terpret! de muzică populară; M-aria 
Butaciu și Ion Drăgoi; 12,00 Trans
misiune de la Festivalul internațio
nal „Săptămînîle muzicale vieneze — 
1968" Radiojurnal. Moment noetic;' 
14.00 Concert de .prînz; 14 30 Unda 
veselă; 15.00 Cîntă Gică Petrescu 
15.13 Plisse alese din fonoteca noas
tră de folclor; 15,30 Cale:doscop mu
zical; 16.00 Melodii îndrăgite; 16,30 
Emisiune de muzică populară; 17,00 
Buletin de știri; 17 05 P'ese instru
mentate; 17,1.5 Cântă Bet.lv Curtis; 
17.30 Revista literară radio; 18,20 
Muzică ușoară de Vasiie Veselovski; 
18,40 Soliști de muzică populară: 
Ioana Crăciun și Ion 
Buletin de știri: 19:05 
20,00 Triplul concert 
v!olonoel si pl»n rlp
Beethoven; 20.36 Vă invităm la dans; 
21 00 Radiojurnal. Snort; 21,10 Mu
zică ușoară; 22.it0 Romanțe; 22,30 

i ritmul nr.cferat; 23;00 Ra- 
23.07 Din concertele oe- 

10-lea Congres de Muzioo- 
Linbliana — 1967; 24:00 

ritmuri; 0.30 Jazz; 0,55— 
t/io Buletin de «th'.

Bogza; 19,00
Metronom '68; 
pentru vioară,

I '•dwio van

PROGRAMUL II:
6 00 Emisiune de folclor; 

le.tin de știri; 6,35 Dive 
pentru fanfară; 6.45 Radio 
te; 7.00 Dansuri din nper

ușoară;
Dansați în 
diojurnal; 
lui tde-al 
Ionic din 
Suită de

CALENDARUL ZILEI
1.5 IUNIE

P. B. Marinescu) (75 de ani)

grevele muncitorilor de la 
electrică și alte uzine.

LOTO
La tragerea din 14 iunie 1968 au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere :

80, 25, 78, 69, 65, 87,
47, 26, 86, 40, 74, 22

Fond de premii : 922 898 tei.

1889 — A murit poetul Mihail Eminescu (n. 15 I T850). 
© 1893 — S-a născut scriitorul Ion Marin Sadoveanti 

(pseudonimul lui Iancn I eonte 
(m 1964).

@ 1919 — Izbucnesc la lași 
Arsenal. Pirotehnie, R.M.S., uzina

@ 1D62 — A avui loc ședința de constituire a Comite- 
tutiri de Stat pentru Cultură și Artă.

® 1948 — A apărut primul număr 
jibao" organ al C.C. al P.C. Chinez.

@ 1Î67 — A 
® 1945 — A 

Germane.
@ 1933 — A

de Nord.

al ziarului „Jenmin-

fost 
lost

întemeiat orașul
creată Uniunea

Copenhaga.
Sindicatelor Libere

creat Partidul Goniunisl din Irlanda

PE DEFILEU
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nedeie 
diverse 

de la

clasa a
Petroșani. de un 

solemn, 
înviorați 

pa-

Dascăiu 
alta. Intre ei, in

și prăpiis- 
Carpaților des- 

tumultoa-

unui bogat 
această 
o serie 
amatori

Hune-

LA VALE.

Participanții la
să-și procure
artă populară 

care se vor deschide cu

ale sale

ale specialiștilortretcupri
din cadrul .0

mineritului
(Utmare din pag. 1)

folosind

dr.

si-

mi- 
im- 
re-

și-a 
multă 

locuinței. S-a 
din frumoa- 

din noile 
Vasiie Roai- 
locuieșle la

Cu ocazia tradiționalei n-edei de 
'a Silv.așu'l de jos (sat în apropie

ri Hațegului), care va avea loc 
minică, 16 iunie, cu începere de 

Ia ora 9, Comitetul județean Hune
doara pentru cultură și artă a or
ganizat și desfășurarea
program cultural-artistic. La 
nedeie își vor da concursul 
de formații artistice de 
fruntașe din întregul județ
doara. In programul nedei-i sînt în
scrise : un spectacol folcloric susți
nut de artiști amatori, parada cos
tumelor și a obiceiurilor populare,

tradiționala încununare a boului și 
o mare serbare cîmpenească. Din 
municipiul Petroșani, după cum am 
fost informați, vor participa la a- 
ceastă mare manifestare culturală, 
formația de dansuri de la Căminul 
cultural din Cimpa (compusă din 
40 dansatori), fanfara de la 
U.R.U.M. Petroșani și taraful Ca
sei de cultură (dirijor prof. 
Tămășan). 
vor putea 
obiecte de 
chioșcurile
această ocazie.

l pentru progresul 
din lulea Jiului

maior pentru alimentarea cu ener
gie electrică a consumatorilor din 
abataje, protejat contra exploziilor 
de grizu, prin cufundarea în nisip 
de cuarț indigen";

@ „Optimizarea instalațiilor de 
extracție : elaborarea legilor și sche
melor optime de 'comandă automată 
a instalațiilor de extracție 
calculatoare electronice";

„Elaborarea unui releu 
teclie contra scurgerilor de
— apafat denumit „R.S.A.", 
brevetată aparținînd 
ing. Manea Aurel ș.

In cadrul catedrei 
niere sînt elaborate 
portanță teoretică și 
feritoare la :

@ „Stabilirea coeficienților de 
giiranță necesari pentru cablurile 
de extracție cu colivii — schipuri

Valea 
contri- 
aplica- 
rotativ
Valea 

din

de pro- 
curent" 

invenție 
tov. co-nf.
a. 
de mașini 
studii de 

practică —

inclusiv — instalații cu cabluri mul
tiple în funcție de adîncimea de 
extracție";

@ „Stabilirea tipului de perfora
tor — pentru cărbunii din 
Jiului", studiu care aduce o 
buție prețioasă precizînd că 
rea perforatorului . pneumatic 
în condițiile exploatărilor din
Jiului este cea mai indicată 
punct de vedere tehnic, economic 
cît șl din punct de vedere al ușu
rării muncii fizice a minerilor,;

© „Posibilități de .îmbunătățire a 
metodelor de exploatare aplicate în 
stratele groase din Valea Jiului". A- 
ceastă lucrare analizează posibilită
țile de exploatare a stratelor 3 și 5 
prin subminare și precizează teh
nologia de extragere pentru diferi
tele condiții concrete de zăcămînt. 
Soluțiile preconizate permit crește
rea vitezei de avansare a fronturi
lor de lucru, reducerea considera

bilă a consumului de lemn și oferă 
posibilități mai mari de introducere 
a mecanizării. In prezent autorii stu
diului lucrează la găsirea unor so
luții de mecanizare simple, dar efi
ciente pentru tăierea și evacuarea 
cărbunelui din front, precum și pen
tru susținerea spațiului de lucru.

Majoritatea colectivelor catedrelor 
de specialitate sînt de .părere că 
pentru ridicarea nivelului științific 
al cercetărilor trebuie antrenați și 
specialiștii din domeniul științelor 
matematice, mecanice, fizice, chimi
ce și adaptarea acestor ramuri de 
știință la specificul mineritului.

Numai prin conjugarea eforturi
lor dintre specialiștii de la diferite 
catedre și o colaborare rodnică cu 
inginerii de la centrele de cercetare 
și minele Văii Jiului se pot găsi 
soluțiile cele mai raționale menite 
să accelereze progresul mineritului 
carbonifer din Valea Jiului.

Munții, 
pitoresc 
alpestru, 
de întinsele
jiști alpine, smăl
țuite cu flori viu 
oolor-ate seu .de 
finețe -bogate ce 
întrerup umbrarul 
pădurilor într-o 
plăcută îmbinare 
de colo-rit și 'icr-

, alcătuiesc ca- 
1 înconjurător 

al •depresiunii Jiului, 
gusta și adincă, sinuoasă 
tioasa, dospicăl'ur-a 
chide c-a-te strimta apelor 
se ale Jiului către câmpia Olteniei.

Cu dnuăzeoi de ani în urmă,, mi: 
de brigadieri -ah deschis pe-aici oale 

ferate, pe o distanță de 30 
tăind 38 tunete, ri.dicînd peste 

100 de poduri și viaducte. Construi
tă în ultima decadă a secolului tre
cut, șoseaua rutiera prin defileu 
rămas decenii la rînd aceeași, 
putând face lată circulației. Acum, 
Chemarea C.C. al U.T.C. solicită ti-

reînvie glor:etiselc treci ții ale br;g„U
care vin să participe la lirei a .ie rie modernizare a șo
setei, cti panglica asfalt ilui sa se int ndă pînă la toam
nă pe defileu la vale...

IN FOTOGRAFII: Diverse aspecte ale muncii de 
modernizare a șoselei de pe defileu) Jiului.
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Sesiunea Comisiei româno- CRIZA POLITICA DIN URUGUAY
cehoslovace de colaborare ® liiHfH greîistâ a lial o deosebita auloait
tehnico-știintifică

protocol, cele două
desfășurat

(tElîț-jși

colaborare tehnico- 
perioada următoa- miniisterele 

cele două

sesiunii s-au

tehnico-științifice și, 
în legătură cu inițierea 
directe între
centrale din

R. F. a Germaniei

FRAGA. - Corespondentul Ager 
preș, Eugen fonescu, transmite: In 
zilele de 11—14 iunie 1968 a avut 
loc la Praga cea de-a XVIII-a se
siune a Comisiei româno-cehoslova- 
ce de colaborare tehnico-știintifică, 
în cadrul căreia a fost • examinată 
îndeplinirea prevederilor protocolu
lui anterior și s-a convenit asupra 
programului de 
științifică pentru 
te.

In baza noului
părți își vor transmite documentații 
șl vor face schimb de specialiști 
pentru cunoașterea reciprocă a rea
lizărilor tehnico-știiintifice, în spe-

cial în domeniul energiei eleotrice, 
Industriei construcțiilor de mașini, 
industriei chimice, industriei ușoare, 
industriei metalurgice, construcțiilor, 
agriculturii și industriei alimentare.

De asemenea, cele două părți au 
făcut un schimb util de păreri cu 
privire la dezvoltarea în continuare 
a colaborării 
în special, 
colaborării 
și organele 
țări.

Lucrările
într-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

Legislația excepțională — 
o legislație antidemocratică

(Urmare din pag. 1)

Bonn este considerată drept un re
zultat al presiunilor pe care Ie e- 
«rercită forțele neonaziste deschise 
sau deghizate pentru a îndr.eota 
R.F.G. pe calea opusă dezvoltării 
democratice a consolidării păcii șl 
securității în Europa.

©pinia publică internațională com
pară actuala situație din R. F. a 
Germaniei cu evenimentele din Ger
mania antebelică șl găsesc similitu
dini .considerate, nu fără temei, ca 
îngrijorătoare. De altfel, personali
tăți de diverse orientări politice 
și-au exprimat dezaprobarea față de 
adoptarea legislației considerată ca 
fiind împotriva spiritului vremii.

„Legislația excepțională — scrie 
săptămînalul elvețian „Weltwoche" 
— este promovată de forțele de 
extremă dreaptă și aceasta cu o în
verșunare cu atît mai mare cu cît 
crește opoziția forțelor democrati
ce... Concepția că R.F.G. trebuie să 
aibă la îndemînă, alături de con
stituție, o legislație de stare excep
țională pentru a se putea descoto
rosi de aparatul democratic și pen
tru a putea strînge frînele consti
tuie, fără îndoială, o moștenire în
grijorătoare de pe urma războiului 
rece".

Actul votării . legislației în Bun
destag a schițat de pe acum noi 
complicații în viata politică internă 
vest-qormană. In primul rînd, în

Partidul social-democrat se manifes
tă o puternică nemulțumire fată de 
poziția liderilor acestui partid care 
au votat în favoarea adoptării le
gislației, asumîndu-și astfel o grea 
răspundere. Faptul este cu atît mai 
grav cu cît conducerea P.S.D. nu a 
tinut seama de avertismentul alegă
torilor săi, de la ultimele alegeri 
de land, cînd acest partid a înre
gistrat o serioasă pierdere de voturi. 
De pildă, deputatul social-democrat 
Erwin Essll din landtagul Bavariel, 
a cerut ca în problema legislației 
excepționale să i se permită însuși 
poporului să hotărască.

Numeroase organizații sindicale ale 
căror drepturi vor fi de aici înainte 
serios afectate de prevederile legis
lației excepționale, și-au manifestat 
profunda lor îngrijorare. Astfel, con
ducerea sindicatului industriei gra
fice din Hessen a cerut, de aseme
nea, organizarea unui referendum. 
Sindicatul a adresat tuturor guver
nelor din landuri o chemare de a 
determina ca Bundesratul să respin
gă legislația excepțională și să or- 
qanizeze o consultare a poporului.

Valul de demonstrații care a cu
prins întreaga tară după anunțarea 
adoptării legislației excepționale de
monstrează că forțele progresiste 
vest-germane nu au abandonat lupta 
și sînt hotărîte să se opună în con
tinuare ofensivei antidemocratice 
care și-a qăsit expresia în această 
legislație.

R. S. CEHOSLOVACA.

Vedere exterioară a uzine! 
chimice Slovnaft, unde s® 
produc fire și fibre sintetice.

LUPTE GRELE 
ÎN NIGERIA

LAGOS. — Forțele federale alge
riene au ocupat, după lupte grele, 
localitatea Ogvalana, situată la 5 
mile de orașul Nevi, relatează pos
tul de radio Benin.

Pe de altă parte, postul de radio 
„Vocea Biafrel" a dezmințit știrea 
din sursă federală, potrivit căreia 
șeful statului major al armatei bla- 
freze, colonelul Phi'lip Effiong, as fi 
fost ucis în timpul unei lupte.

Politica. în SL U. A. —
un joc costisitor

WASHINGTON. - Politica, așa 
cum este practicată în Statele Uni
te, este un joc costisitor, scrie co
mentatoarea agenției United Press 
International, Elizabeth Wharton, 
furnizînd o serie de cifre privind 
cheltuielile legate de alegerile pre
zidențiale americane.

In anul alegerilor prezidențiale, 
cînd în afara titularului Casei Albe 
sînt alese un număr foarte mare de 
oficialități, totalul cheltuielilor poli
tice este evaluat la 225—300 milioa
ne dolari.

Potrivit organizației „Citizens Re
search Foundation" din Princeton, 
New Jersey, cheltuielile legate de 
alegerile prezidențiale au fost da 
140 milioane dolari în 1956, de 175 
milioane dolari în 1960 șl de 200 
milioane dolari în 1964.

In acest an cheltuielile electorale 
Indică o creștere mal mare decîl

In precedentele alegeri. Aceasta «e 
datorește folosirii mai larg! în cam
pania electorală a emisiunilor de 
radio și televiziune tot mat costi
sitoare, precum și faptului că în 
anul acesta atît Partidul democrat 
cît și Partidul republican au trebuit 
să organizeze alegeri preliminare.

SITUAȚIA DIN FRANȚA
vechea universi- 

recă pătat din 
lună de zile de 
către studenti. 
joi spre vineri,

LJRAGAN VIOLENT
IN MINNESOTA

Por- 
iar 
ac-

WASHINGTON. — Un uragan s-a 
abătut joi asupra regiunilor din 
sud-estul statului Minnesota (S.U.A.). 
Cea mai afectată a fost localitatea 
Tracy, unde șapte persoane și-au 
pierdut viața, Iar alte cîteva zeci 
au [ost rănite. Mal multe persoane 
au fost date dispărute. Uraganul a 
devastat o parte a clădirii munici
palității, a distrus total douăzeci de 
oase, mai multe magazine, o biseri
că, o școală și cazarma pompierf-

lor. Centrul comercial al o 
a fost, de asemenea, devastat. Zeci 
de vehicule au fost avariate. Au 
fost smulși și doborîti numeroși 
stîlpi de telefoane și de electrici
tate, tăind astfel comunicațiile lo
calității sinistrate cu împrejurimile. 
Viteza uraganului a atins 133 de 
kilometri pe oră.

Unități ale gărzii naționale au 
fost trimise în ajutorul sinistratilor.

s-au

PARIS. — Sorbona, 
tate a Franței, și-a 
nou liniștea după o 
la ocuparea ei de 
In cursul nopții de
clădirea universității a fost evacu
ată de ultimele elemente anarhiste, 
străine de viata universitară, 
tile Sorbonel au fost închise, 
echipele sanitare au intrat în
tiune. Părerea generală este că pă
răsirea universității de către stu
denti devenise Iminentă, întrucît a- 
păruse pericolul unei epidemii.

După părăsirea universității, gru
purile elementelor anarhiste
îndreptat spre Teatrul Odeon, unde 
se aflau baricadați de la 15 mal alti 
adept: ai violentei. La ora 9 dimi
neața, intrările Teatrului Odeon și 
împrejurimile sale au fost ocupate 
de forțele de politie. Prefectul po
litiei a lansat un apel „Comitetului 
de ocupație" să părăsească teatrul.

In cîteva thirillte, fără incidente, 
grupurile baricadate au părăsit clă
direa.

Intr-o declarație rostită la 14 iu
nie, cu prilejul unei conferințe de 
presă, primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a declarat, refe- 
rindu-se Ia mișcarea studențească, 
că numeroase sugestii ale studenți
lor, privind o reformă a universi
tății, sînt demne de reținut. El a 
subliniat că guvernul este hotărît 
să colaboreze cu toate părțile inte
resate pentru o adevărată reformă 
a universității. In ce privește si
tuația socială, premierul francez a 
menționat că în industria de auto
mobile lucrul nu a fost încă reluat, 
dar că „guvernul va lua măsurile 
care se Impun pentru a permite în
treprinderilor și economiei să 
fără pericol, din criza prin 
trec".

lasă, 
care

..  ©--
TELESCOP GIGANT

LENINGRAD. — La Leningrad -i 
fost construit un telescop, conside 
rat cel mai mare din lume, cu dia
metrul oglinzii principală de 6 me
tri. Instrumentul care are o înălți
me de 42 de metri și o greutate de 
850 tone, poate să detecteze lumi
na unei luminări care ar fi aprinsă 
în Cosmos la o distantă de 25 000 
km. In prezent, telescopul este 
transportat de pe malurile Nevei pe 
un ponton special amenajat prin 
canalul Volga-Don în orașul Rostov, 
far de aci, pe uriașe platforme de 
tren pînă la observatorul din Cau- 
caz, unde urmează să fie instalat.

Caz clinic neobișnuit
Brooklyn se află în fața 

neobișnuit. Este vorba 
de trei zile care are 
un glonte încă înainte

de 
în 
de 

s-a
in

Satelit! cu caracter militar

MONTEVIDEO. — Decretarea stării 
de urgentă și suspendarea garanții
lor constitutionale individuale au 
provocat disensiuni în cadrul cabi
netului Uruguayan. Demisia celui 
de-al treilea membru al cabinetului 
precipită după părerea observatori
lor politici, criza prin care trece 
guvernul președintelui Jorge 
Pacheco Areco. Măsurile a- 
doptaTe permit guvernului să 
interzică demonstrațiile și gre- 
vele și să opereze o serie de a- 
restări fără a emite . în prealabil 
mandate de arestare împotriva per
soanelor reținute de politie.

Agențiile de presă informează că 
mișcarea grevistă în Uruguay a luat

o deosebită amploare. Muncitorii 
din diferite ramuri ale economiei 
naționale au declarat greve rpven- 
dicî-nd majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă șl 
de viată. Demonstrațiile sludentiloț 
de la diferite instituții de învăță: 
mint superior din tară au fost or< 
ganizate în sprijinul cererilor pri
vind majorarea fondurilor alocate 
de guvern pentru necesitățile dez
voltării învătămîntului. Profesorii 
universitari și-au exprimat solidari
tatea cu studenții, declarînd o gre
vă de 48 de ore. Din Montevideo 
se anunță că joi au declarat greva 
de două zile profesorii de la toate 
școlile din Uruguay.

Bundesratul a adoptai 
legislația excepțională

BONN. — [n ciuda valului de 
proteste care a urmat după aproba
rea la 30 mal a legislației excep
ționale de către Bundestagul vest- 
german, vineri, Bundesratul (Came
ra superioară) a adoptat, la a doua 
citire, mult discutata legislație. Re
prezentanții landurilor din Wessen, 
Bremen și Renanla-Westfalia au 
depus mai multe amendamente prin

care se propune recurgerea la co
misia de arbitraj, în cazul în care 
vor interveni dezacorduri între 
Bundysrat și Bundestag privind apli
carea legislației excepționale A- 
mendamentele au fost respinse. 
Președintele Heinrich Lubke urmea
ză să promulgheze legislația excep
țională.

Ce a constituit și constituie 
în prezent pentru rezerva de 
aur a Statelor Unite războiul 
din Vietnam: o sursă de scă
dere continuă a acesteia.

(caricatură apărută în 
Deutsche Volkszei- 
tung).

DEZVĂLUIRILE
UNUI SOLDAT
AMERICAN

Vietnamul de sud

Disputa marionetelor

de la Saigon
nouă schimbare 

în rîndul condu-

sud,
Pe 
în 
al 

Gia

se adînceșfe
pentru a tace lată atacurilor forțe
lor patriotice asupra capitalei sud- 
vietnameze, autoritățile amerlcano- 
salgoneze au dislocat în jurul Sai- 
gonului noi efective militare.

Martorii lui Jim 
Garrison iși re
trag acuzațiile

NkW YORK. — Trei mar- 
'ori ai procurorului distric
tual din New Orleans, Jim 
Garrison, și-au retras decla
rațiile prin care afirmau că 
Clay Shaw a avut legături cu 
Lee Harwey Oswald. Garri
son, care întreprinde o an
chetă asupra împrejurărilor a- 
sasinării președintelui John 
Kennedy, l-a acuzat pe Clay 
Shaw de a fi participat, îm
preună cu Oswald, la o con
spirație împotriva fostului 
președinte.

Avocatii lui Shaw afirmă că 
acuzațiile Iui Garrison sînt 
susfinute în prezent doar de 
un singur martor și speră ca 
în cele din urmă să obțină 
anularea chemării în judecată 
a clientului lor.

NEW YORK. — Medicii de la un 
spital din 
unui caz 
un copil 
organism
a se naște. Mama, asupra căreia 
tras cu un pistol de calibrul 22 
timp ce se afla la fereastră, a fost 
transportată la spital. La un exa
men radiologie s-a stabilit că are 
un glonț în uter și medicii au ho- 
tărît să-l facă operație cesariană 
pentru a salva fătul. Nu mare Ie-a 
fost mirarea cînd după operație s-a 
constatat că glontele nu se mai a- 
fla în uter. La un nou examen 
radiologie s-a constatat că acesta 
era în stomacul noului născut.

Deocamdată medicii ezită să re
curgă la operație din cauza unor 
complicații de respirație, constatate 
la noul născut.

CAPE KENNEDY. Racheta „Ti- 
tan-3 G", lansată joi de la centrul 
spațial Gape Kennedy, a plasat pe 
o orbită geostationară deasupra re
giunii ecuatoriale la o altitudine de 
aproximativ 33 600 km, 8 sateliți

pentru comunicații cu caracter mi
litar. In jurul globului mai evolu
ează 18 sateliți americani de ace
lași gen. După cum relatează agen
țiile de presă, ei vor servi în spe
cial operațiunilor militare din Viet
nam.

STOCKHOLM. — Ziarul suedez 
„Aftonbladet" publică dezvăluirile 
făcute de soldatul american Edwin 
Arnett, care, împreună cu alti cinci 
militari, au dezertat de pe frontul 
din Vietnam și au cerut recent azil 
în Suedia. Arnett descrie amănunțit 
atrocitățile și distrugerile comise de 
trupele americane în localitățile din 
Vietnamul de sud și torturile 
care este supusă 
și modul în care 
pune aceste fapte 
patriotice. „Cînd 
și exterminam sistematic pe locui
tori, relatează Arnett, în comunica
tele oficiale se spunea că Vietcon- 
gul (nume dat de americani forțelor 
patriotice) ar fi comis toate acestea. 
Noi eram apoi forțați să întocmim 
rapoarte în care confirmam că a- 
cestea erau adevărate".

la 
populația, precum 
se încearcă a se 
pe seama forțelor 
incendiara satele

SAIGON. - O 
s-a produs vineri 
cerii regimului saigonez. Așa-zlsul 
președinte al Vietnamului de 
Nguyen Van Thîeu, l-a numit 
generalul Nguyen Van Minh 
funcția de comandant militar 
Saigonului și al provinciei
Dlnh. După cum apreciază agenția 
Reuter, generalul Minh înlocuiește 
pe generalul Nguyen Khang — u- 
nul din cei mai fervent: suporteri al 
„.vicepreședintelui" Nguyen Cao Ky, 
care în urmă cu cîteva zile a de
misionat din funcția de șef al Co
mitetului de autoapărare din Viet
namul de sud. După cum se vede, 
disputa marionetelor se adîncește. 
luptele intense pentru putere de- 
monstrînd o dată mai mult șubre 
zenta acestui regim atît de urît de 
poporul sud-vietnamez.

SAIGON. — Baza militară Tan 
Son Nhut a fost lovită vineri dimi
neața de rachetele 
lele patriotice din 
sud, a declarat un
vînt militar american citat de 
genti-a Associated Press.

Agențiile de presă relatează

lansate de
Vietn șmul 

purtător de

for-
de

Grav accident 
de circulație

NAIROBI. — In localitatea Ki- 
sumu din Kenya s-a produs un grav 
accident de circulație soldat cu 
moartea unui mare număr de per
soane. Un autobuz plin cu călători 
a rupt balustrada unui pod și s-a 
prăbușit în rîul Sondu. Politia din 
Kisurnu a declarat că din 
rîului au fost scoase 34 de 
vre, dar că multe altele se 
află sub resturile autobuzului.

apele 
cada- 

mai

Incendiu pustiitor în Madras
DELHI. — Aproximativ 4 000 de 

persoane au rămas fără adăpost ca 
urmare a unul puternic incendiu

care a izbucnit într-un cartier al 
orașului indian Madras. Au fost 
distrase peste 700 de clădiri. înainte

cu-
a-

FRANȚA. 
Baumann, în 
tă de 26 de 
a pornit la
nie în „Cursa so
litarilor" în Atlan-

Edith 
vîrs- 
ani,

1 lu

SAIGON 
rican din Saigon a anuntat că 
săptămîna de la 2 la 9 tunte 
rîndul trupelor 
în luptele din 
880. de militari 
mărul rănirilor 
mie.

Comandamentul ame- 
în 

din 
americane angajate
Vietnamul de sud, 

au fost uciși, Iar nu- 
se ridică la pește o

escadron
de tip

WASHINGTON. — Un 
de bombardiere americane 
,B-52" dislocat în luna februarie la 
baza americană Kadena (Okinawa) 
după incidentul soldat cu confisca
rea navei spion ,.Pueblo" în apele 
teritoriale ale R.P.D. Coreene, este 
folosit în prezent pentru efectuarea 
de raiduri de bombardament asupra 
teritoriului R.D. Vietnam. Este pen
tru prima dată cînd se recunoaște 
că avioane de tip ,,B-52", care e- 
fectuează raiduri asupra R.D. Viet
nam. decolează de pe Insula Oki
nawa

de dispariție. submarinul

Siarea. sănătății 
s-a ameliorat

CAPETOWN. — Starea sănătății 
dr. Philip Blaiberg, aflat de cîteva 
săptămîni sub supravegherea stric
tă a medicilor cu.ranți, s-a amelio
rat net, anunță un buletin medical 
publicat joi seara de echipa de ine-

Puternică furfună pe
BELGRAD. — După cum- informea

ză agenția Taniug, în zona Rieka 
și Istria bîntuie de două zile o 
puternică furtună care, pe litoralul 
croat, a atins viteza de 70 km pe

Ini Blaiberg

dici de la spitalul Groote Schuur 
din Gapetown. Pacientul profesoru
lui Barnard a fost internat în urmă 
cu cîteva săptămîni, constatîndu-se 
că suferă de hepatită.

literalul croat
oră. Viului puternic a provocat 
mari daune culturilor și livezilor;

Pagubele provocate de această 
furtună sînt apreciate la mai multe 
milioane de dinari.

ticul de nord pe 
trimaraniul „Koala

3".
In clișeu. — 

Edith Baumann și 
clinele ei „Schatz" 
pe care l-a luat 
cu dînsa în cursa 
solitarilor.
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cu un
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„Scorpion*'
șiep

Comisia deNORFOLK.
anchetă însărcinată cu stabi
lirea cauzelor dispariției sub
marinului „Scorpion" a audiat 
pe comandantul liotei ameri
cane de submarine din Atlan
tic, George Parish. Acesta a 
declarat, potrivit agenției 
UPI, că submarinul atomic 
„Scorpion" s-a ciocnit cu un 
șlep in apropiere de Neapole 
{Italia) cu două săptămîni îna
inte de a pleca spre baza de 
la Norfolk (Virginia). Apa
rent, a spus Parish, submari
nul nu a suferit avarii dar 
șlepul s-a scufundat în urma 
acestei ciocniri. El a mențio
nat apoi că timpul a fost 
elnic, vizibilitatea bună 
ziua de 21 mai, cind s-a 
bilit ultimul contact cu

pri- 
în 

sta- 
sub-

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani

s-a ciocnit

dat dispărut. Cpt. 
Greene, comandantul 
de submarine din

nta rinul 
Wallace 
grupului 
care făcea parte „Scorpion",
a declarat că nava se afla în 
perfectă stare cind a părăsit, 
in luna februarie, baza de la 
Norfolk, plecînd în misiune 
in Marea Mediterană.

Oficialitățile americane con
sideră submarinul atomic 
„Scorpion" cu un echipaj de . 
99 de persoane la bord, ca 
definitiv pierdut. Se precizea
ză că dacă echipajul ar mai 
fi in viată, ar fi putut găsi o 
modalitate de avertizare. 7 
nave ale flotei maritime ame
ricane continuă totuși să pa
truleze intr-o zonă situată la 
aproximativ 350 mile sud de 
Insulele Azore
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