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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 

’ președintele Consiliului de Stat, a 
’ primit luni, 24 iunie 1968, pe atn-

basadorul 
tențiar al 
rești, Ewald Moldt, 
tuia.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

ADEZIUNE DEPLINA
Șl SATISFACȚIE PROFUNDA 

față de măsurile adoptate 
0. C. al P. C. R. partidului și statu-

Pe masa secretarului comitetului 
de partid se afla desfășurat planul 
unor [luxuri tehnologice din uzină, 
în scopul perfecționării continue a 
procesului de producție. Se discu
tau, de asemenea, posibilitățile de 
realizare a unei producții suplimen
tare peste planul anual, ast
fel îneît colectivul U.R.U.M.P. 
să-și aducă aportul la anihilarea e- 
fectelor secetei și realizarea venitu
lui național prevăzut pe anul 1968. 
Discuții vii se purtau, mai ales, în 
jurul masurilor de echitate socială 
preconizate de Plenara 
P.C.R. din 19 Iunie care au 
te apoi în dezbatere de 
Marii Adunări Naționale.

Nu exagerez cînd atirm că ju
mătate din numărul inginerilor și 
tehnicienilor din cadrul U.R.U.M.P. 
dețin cumul la Grupul școlar mi
nier Petroșani — spunea tov. ing. 
Crăciun Dumitru, secretarul comite
tului de partid din uzină. Personal 
îmi pun următoarea întrebare : după 
8 ore de muncă, în cazul cînd de
pun eforturi pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție 
au funcția de bază, 
tovarăși să asigure 
la nivelul cerințelor 
ales atunci cînd este vorba 
drele fără experiență. Cred că

Fără îndoială că desființarea 
lege a cumulului, 
ta asigurarea unui 
zător de 
de bază 
elemente 
muncitori 
temeinică

C.C. al 
fost lua- 
sesiuno-n

în uzină, unde 
mai pot acești 
un învătămînt 
actuale? Ma: 

de ca
no 1 
prin

va duce implicit 
număr corespu.n- 

cadre didactice cu funcția 
în cadrul grupului școlar, 
tinere, capabile să formeze 

calificați cu o pțeqă’ire 
și conștiință ridicată.

— Și în , uzină s-a resimțit efec
tul negativ al cumulului, a conti
nuat secretarul , comitetului de 
partid. Pînă în anul trecut, majori
tatea celor ce dețineau funcții prin 
cumul la grupul școlar min-er pre 
dau orele dimineața, plecînrt din 
uzină în timpul programului de lu
cru. Se sconta că aceste ore se re

Palparea pâinii

i

cuperează după-amiaza. Dar nu 
xistă nici un control al acestor 
cuperări. Pe de altă parte, 
cînd 
lean 
meni

ai riecivilizatiei

avea 
sului

atunci 
recuperau orele, ei nu mai pu
ii în legătură cu ceilalți oa- 
cu care conlucrau, fapt care 
urmări negative asupra proce- 
muncii în uzină.

Cu profundă satisfacție au fost 
întîmpinate și celelalte măsuri pre
conizate de plenara Comitetului 
Central al partidului. Destiințarea 
remunerațiilor pentru titluri consti
tuie un act de echitate socială, în

I. B.

Luni la amiaza s-au 
crărlle sesiunii 
V-a legislaturi 
țoinale.

Conducătorii
lui au fost salutați cu puternice și 
îndelungi aplauze la sosirea în sală.

In loja din dreapta Incintei au 
luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe’ Maurer, Chivu Stoi
ca, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
■fin, llie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Janos Fazekas, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă au luat loc 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii
te numeroși invitați, șeii 
diplomatice acreditați la 
ziariști.

In continuarea ordinii
(Conttnuare In pag a 3-a)

Cumulul de funcții, o practică 
auacronică9 cu multe efecte

vene
Este o certitudine că progresul 

societății noastre depinde de con
tribuția pe care fiecare membru al 
său o aduce în sfera social-economică 
în care-și desfășoară, activitatea și 
că, din acest punct de vedere, este 
necesară perfecționarea continuă a 
formelor de aplicare a principiului 
socialist al repartiției după muncă, 
avînd drept rezultat stimularea ini
țiativei creatoare.

In condițiile societății noastre, 
retribuirea cumulului de funcțiuni, de 
orice natură, apare anacronică, re- 
prezentînd una din deficiențele exis
tente îndeosebi în organizarea 
vățămîntului superior. Cumulul 
lesnește, sub pretextul lipsei de 
dre de specialiști, pulverizarea
dispersarea activității cadrelor noas
tre didactice într-o serie de activi
tăți în dauna calității, a muncii in- 
structiv-educative, a 
ințifice etc. Dacă cu 
cumulul era într-un 
astăzi cînd dispunem
nere, cu Flitul științifice 
re, el devine inadmisibil.

Apreciez desființarea 
drept o acțiune valoroasă 
venită, 
c ioasă,

în- 
în- 
ca- 
sau

cercetării ști- 
ani
fel
de

în urmă 
justificat, 
cadre ti- 
superioa-

cumulului 
și bine 

Această măsură este judi- 
mai ales dacă o privim prin

mu si ea

Esle cît se poale de firească dorința noastră, 
a tuturor, de a fl pretențioși față de calitatea 
unul produs pe care-1 cumpărăm din magazine I 
E — dacă vreți — la mintea cocoșului să nu 
accepți tot ce ți se oleră, fără ca în prealabil 
să constați dacă-ți satisface gusturile. Intr-o mă
sură mai mare, sau — dacă nu e posibil — mal 
mică I Și, dacă produsul pe care vrem să-l a- 
vem neapărat nu întrunește calitățile exigențe
lor, îl refuzăm. Pentru că sîntem 
exigeați 1 Sînt doar banii noștri - 
Sînt însă și situații cînd nu putem 
ce-am primit în mînă, un produs 
convine. De exemplu, pîinea. Eram 
magazinul de pîine nr. 133 din Petroșani. Ceea 
ce-am văzut însă putea să se fi întîmplat și în 
alte magazine de acest gen. Pentru că mai sînt 
încă oameni, ca cel care mi-a mîhnit toate fi
brele sufletului. Despre ce-i vorba ? Cu palmele 
murdare, cu degetele terminate în unghii înde-

foarte, foarte 
— e normal I 
înapoia, după 
care nu ne 

i deunăzi în

fur’ll

au luat par- 
de misiuni 
București,

co- 
im- 
în- 

ele- 
superft- 

sarcinilor

piedici în promovarea 
tinere, capabile, 
în îndeplinirea 
neglijarea muncii de cer-

prisma intereselor generale ale 
lectivității, întrucît cumulul a 
primat multe aspecte negative, 
tre care 
mantelor 
cialitatea 
didactice,
cotare științifică etc.

Pe de altă pante, cumulul a ac
ționat ca o piedică serioasă în ridi
carea nivelului științific și didactic 
al multor tinere cadre, întrucît o 
bună parte din timp era consumat 
pentru seminarizarea diferitelor dis
cipline cumulate, care însă nu con
stituiau specialitatea lor de baza, 
provocînd astfel în mod inevitabil 
o autoplafonare profesională.

Consider că măsurile adoptate de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și apro
bate de Marea Adunare Națională, 
constituie nu numai un act de echi
tate, caracteristic 
socialiste, ci și o 
tă de promoivare 
pentru asigurarea 
tineresc de care
și învățămîntul din țara noastră.

o'fînduirli noastre 
măsură importa,n- 

a noilor generații 
acelui dinamism 

are nevoie știința’

Conf. dr. ing. LEȚU NICOLAE
Decan al Facultății de mine al

I.M.P.

trebuie
de interpretare artistică

remunerai eî

Remunerarea titlurilor de Artist emerit, 
al poporului etc, indiferent de activitatea 
cretă depusă, ducea la o plafonare, la o 
dine de automulțumire. Exista tendința ca 
acordarea titlului, artistul să 
Ia apogeul carierei. Sistarea 
tor titluri va duce la o mai 
creatoare, va determina pe

se considere 
remunerării 
intensă 
posesorii

Artist 
con- 

atitu- 
după 
ajuns 
aces-

a citi vi taie 
lor să 

depună necontenit o muncă perseverentă pentru 
perfecționarea măiestriei profesionale. Se creează 
astfel loc pentru confruntări deschise pe scenă 
în strădania de a ' fi tot mai bun, de a te în
trece pe tine însuți în fiecare rol.

Retribuirea pe baza principiului socialist al 
cantității și calității muncii prestate, a activității 
de interpretare artistică, dă posibilități noi de 
afirmare tinerilor artiști, duce la ridicarea pres
tigiului teatrelor noastre și, ca urmare, la creș
terea numărului de spectatori.

După o experiență și o muncă susținută de 21 
de ami în teatru, după, eforturi deosebite con
sacrate noului, îmbogățirii cunoștințelor și re
dării cît mai fidele a caracterelor personajelor 
interpretate, am fost răsplătită cu înaltul titlu 
de Artistă emerită. Acest titlu nu m-a împiedi
cat să continui munca cu și mai multă dragoste 
și dăruire.

Recunoașterea meritelor 
distincții a constituit un 
mea.

Nu retribuția pe care o
suși a fost imboldul muncii mele. De aceea con
sider că măsura de a se sista retribuirea titlu
rilor vine să aducă un olimat nou în interpre
tarea rolurilor, în ridicarea măestriei 
fiecărui actor.

prin acordarea înaltei 
stimulent în munca

primeam, ci titlul în-

de zi, mi
nistrul justiției, Adrian pimitriu, a 
prezentat expunerea la Proiectul de 
lege privind controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor fizice, 
care nu au fost dobîndite în mod li
cit. Deputatul Tudor Drăganu, vice
președinte al Comisiei juridice, a pre
zentat apoi raportul comun al Comi
siei economico-financiare și Comisiei 
juridice la acest proiect de lege.

La discuția generală au luat cu- 
vîntul deputății Ștefan Tripșa, mais
tru oțelar la Combinatql siderurgic

Hițnedoaia, Rebreanu,
judecător la Tribunalul municipiu
lui București, și Ludovic Takacs, 
profesor la Universitatea din Bucu
rești.

După discuția pe articole, proiec
tul de lege a fost supus votului 
deputaților. Cu amendamente pro
puse de. deputați, Marea Adunare 
Naționala a adoptat prin vot secret, 
cu bile, cu un titlu nou, Legea pri
vind controlul provenienței unor 
bunuri ale persoanelor fizice care 
nu au fost dobîndite în mod licit.

S-a trecut apoi la dezbaterea 
Proiectului de lege cu privire la 
regimul juridic al terenurilor fără 
construcții din perimetrul construi
bil al municipiilor și orașelor. Ex
punerea la acest proiect de lege a 
fost făcută de deputatul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru proble
mele administrației locale. Deputa
tul Emil Bobii, președintele 
siei administrative a prezentat 
portul comun al Comisiei 
trative și Comisie! juridice 
proiect de lege.

La discuția generală au 
vî.ntul deputății Vasile Daju, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al județului Timiș, Petre Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului munici-

discutat 
votului 
Națio- 

cu
la regimul 

fără construc- 
al mu-

Mihai 
la Pro-

Corni - 
ra- 

adminis-
la acest

luat cu-

pat Constanța al P.C.R., 
municipiului și Ion Cosma, 
copreședinte al Consiliului 
al municipiului București.

Proiectul de lege a fost 
apoi pe articole și supus 
deputaților, Marea Adunare
nală a adoptat prin vot secret, 
bile, Legea cu privire 
juridic al terenurilor 
ții din perimetrul construibil 
nicipiilor și orașelor.

In continuare, deputatul 
Gere a prezentat expunerea
iectul de lege pentru completarea 
articolului 10 al Legii nr. 2 din 1968 
privind organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socialiste Ro
mânia, iar deputatul Petre Duminică, 
vicepreședinte al Comisiei adminis
trative. a prezentat raportul comun 
al acestei comisii și a celei juridice 
la proiectul de lege.

Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret, cu bile, 
această lege, prin care orașul Rîm- 
nicu Vîlcea a fost declarat munici
piu.

La ultimul punct al ordinei do zl, 
deputatul Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea cu privire la Pro
iectele de legi pentru aprobarea de-

fContinuare in nag a 3-a)

Trotuare construite I

iSJ
V

Livezeni au început sîm- 
lucrări de construire a 
trotuare asfaltate, în fa- 

atelier mecanic al

La 
bată 
unor 
ța noului
întreprinderii de industrie lo
cală și între fabilca de pro
duse lactate și cinematograf. 
In cadrul acțiunilor edilitare 
întreprinse în ultima vreme 
de Serviciul gospodărie al 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani se numără și 
lărgirea trotuarelor din strada 
Republicii, din 
o distanță de 
Trotuarele au 
la 1,5 la 4—5

Petroșani, pe 
300 de metri, 
fost lărgite de 
metri ceea ce

a dus la îmbunătățirea circu
lației pietonale, (ar prin des
ființarea gardurilor a avut de 
cîștigat .și urbanistica străzii.

46

Talent și
fantezie

a
e- 
al

La jumătatea aceste! luni 
fost deschisă la Deva, sub 
gida Consiliului județean 
organizației pionierilor, expo
ziția de artă plastică a elevi
lor din întregul județ. Aici au 
fost expuse. 151 de lucrări se
lecționate de U toate școlile.

In expoziție au fost pre
zentate 45 de lucrări’, aparți- 
nind școlarilor din Valea Jiu
lui.

S-au remarcat în mod deo
sebit lucrările elevului Bucur 
Dorin Paul din clasa a IlI-a 
a Școlii generale nr. 1 Petro
șani și ale lui Mureșan Teo
dor, din clasa a V-a a Școlii 
de muzică și arte plastice 
Petroșani. Aprecierea de care 
s-au bucurat lucrările elevi
lor din municipiul nostru do
vedește munca depusă de ca
drele didactice pentru culti
varea dragostei pentru fru
mos și culoare.

Lucrările prezentate scot în 
evidență universul de farmec, 
jocul și naivitatea, cutezanța 
și bunul gust, care se împle
tesc în mod armonios în lu
crări ca: „Viteză", „Lupta 
dintre Făt-Frumos și balaur", 
„Turnul de la Crivadia", „In
trarea lui Mihai Viteazul în 
Alba lulia” etc.

O împletire de 
istorie și basm — o 
spre viitor I

realitate, 
aspirație

P. M.

date, un om a palpat de sus în jos, transversal 
și longitudinal, timp de aproape 30 secunde, ct- 
teva micuțe franzele, albe și... nevinovate, din
tre care dorea să cumpere, bineînțeles, 
La intervenția celui care urina la rînd 
poate de firească), omul, care făcuse 
„masajul" pîinilor de pe tejghea, a 
tăios că pe banii lui are dreptul să 
numai marfă de calitate excelentă. Și, pentru ca 
să nu mai .îndrăznească cineva să-i atragă a- 
tenția că nu procedează igienic, cel care pal
pase cu atîta sîrg pîinea a devenit foarte cate
goric :

— Și-n fond, n-a! dumneata 
te amesteci în treburile mele

...Treburi personale! Strict! 
Dar, cum adică, omule care 
lege nescrisă dar încadrată în

una!
(cit se 

minuțios 
ripostat 

cumpere

nici un drept să 
strict personale 1 

N-ai dreptul... 1 
sfidezi penibil o 

codul comportării
civilizate. Unde trăiești ? Nu între oameni ? No
țiunea de respect față de acești semeni ai tăi, 
în afara preocupărilor cărora te consideri, n-ai 
invățat-o încă ? Păcat 1 Păcat că la accesul în 
lumea civilizației, la binefacerile ei n-ai fost 
întrebat dacă știi să respecți. Gestul murdar, în 
afara oricăror norme igienice, pe care-1 practici, 
în concordanță perfectă cu salubritatea-ți per
sonală, ne este impropriu. Nouă tuturor celor 
care ți-am atras și-ți vom mai atrage oricînd a- 
tenția. Pentru că greșești flagrant 1

V. T.

ANA
Artistă

MUNȚI
Peste 50 de elevi din mai 

multe școli din Capitală îșl 
petrec vacanța în munții noș
tri. După un scurt popas la 
poalele Parîngului,. echipați 
cu corturi și saci de . dormit, 
elevii au pornit luni diminea
ța către cabana Obîrșia 
trului. In continuare ei 
vizita Valea Lotrului.COI.DA 

emerită

Lo-
vor

artistice a

Aspect de uiuncă de pe șantierul șoselei Butnbeșli—Livezeni.
Ia clișeu: Tineri brigadieri de la Grupul școlar siderurgic din Hunedoara.

Patru ortaci ai brigadierului Deac Gheorghe de la sectorul VI al 
minei Vulcan pregătiți să intre în subteran. Brigada lor își depășește 
lună de lună sarcinile de plan.

MUZEUL
T

in cadrul acțiunilor prilejuite de 
sărbătorirea centenarului exploată
rii industriale a cărbunelui în Valea 
Jiului, un rol de seamă, pentru cu
noașterea zbuciumatei istorii a „au
rului negru", revine și Muzeului 
mineritului.

Pentru a 
portante ce 
acest scop,
lui prof. Ion 
muzeului, care 
trebările puse

— Ce

dezvoltării Industriale a Văii Jiului 
la portul popular și altele. Vom in
sista în fiecare localitate asupra 
specificului local.

— Aveji și alte mijloace 
popularizare a muzeului ?

— Popularizarea muzeului va 
făcută și prin confecționarea 
panouri care vor fi așezate în 
rile cele mai frecventate și în 
cial la intrarea 
turași" și prin 
în care vor fi

de

fi 
de 

locu- 
spe- 
„flu-în orașe, prin 

editarea unui pliant, 
cuprinse cele mai

I
afla acțiunile mai im- 
se vor întreprinde în 

ne-am adresat tovarășu- 
Poporogu, directorul 
ne-a răspuns la în- 

cu multă amabilitate. 
acțiuni vefi organiza

pentru u tace cunoscută ma
selor largi istoria Văii Jiului?

— In scopul unei cunoașteri mai 
amănunțite a istoriei Văii Jiului, 
personalul științific al muzeului va 
continua acțiunea, începută încă din 
primăvară, a „caravanelor muzeis
tice" în localitățile Lonea, Cimpa și 
Petrila. pînă în prezent încă nevizi
tate.

— Ce teme vor fi prezen
tate ?

— Temele pe care le vom pre
zenta se referă la istoricul industri
ei carbonifere în Valea Jiului, la 
unele momente din lupta muncitori
lor mineri împotriva asupririi socia
le și naționale, Ia perspectivele

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului a fost de plus 14 gra
de la Petroșani și de plus 
grade la Paring. (Maxima 
ieri a oscilat între plus 24 
respectiv, plus 16 grade).

PENTRU URMĂTOARELE
DE ORE: Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab din sectorul sudic.

13 
de 
•Și,

24

a

P. MUNTEAN U

(Continuare in pag a 3-a)

O interesantă acțiune cul
turală va fi organizată sînibă- 
tă 29 iunie, la căminul cul
tural din Cîmpu lui . Neag. 
Din inițiativa Comitetului ju
dețean Hunedoara pentru cul
tură și artă, cîțiva conferen
țiari vor expune, în cadrul 
unei „Seri folclorice", o jse- 
rie de date documentare pri
vind originea datinilor, 
ceiurilor și 
dorice din 
treaga țară.

Expunerile 
trate de un 
aceleași 
oilor", ,

vor fi , 
ciclu de 

i teme 
„Bătuta

„Obiceiuri de 
nat" și altele).

obi-
manifestărilor fol- 
județ și din în

apoi iliis- 
• filme pe 

„Sînbra 
Someș", 
din Ba-

(ex. : 
de pe 
nuntă

13

iț

&

Iși înfrumusețează g 
orașul prin muncă |

Hațegul capătă pe zi ce tre
ce o înfățișare tot mai atră
gătoare, la aceasta adueîn- 
du-și contribuția locuitorii 
orașului. Raspunzînd chemării 
Consiliului popular, ei contri
buie prin muncă patriotică j la 
amenajarea edificiului teatru
lui de vară, care în scurt timp 
va fi terminat, Ia repararea 
asfaltului, pavarea unor stră
zi, amenajarea zonelor verzi. 
De asemenea, tinerii lucrează 
la amenajarea ștrandului și a 
stadionului din oraș. Pentru 
a scoate în relief ampla area 
acestor acțiuni, est» suficient 
să arătăm că, de la începutul 
acestui an și pînă 
s-au executat prin 
triotlcă lucrări în 
peste 600 000 lei.

Jn prezent, 
muncă pa- 
v nloare de

I1

Nicu SBUCHEA
Hațeg a

Măsură practică
Pentru lucrările de beto- 

nare a casei mașinii de ex
tracție de la puțul orb nr. 4, 
conducerea sectorului de 
vestiții de la mina Dîlja 
venit cu o inițiativă ce
dovedit deosebit de practică : 
prepararea betoanelor Ia fața 
locului. In acest scop au fost 
introduse 
orul casei 
tie, astfel 
cutarea
timp mai scurt. '

in- 
a 

s-a

betoniere în interi- 
mașinli de extrac- 
asigurîndu-se exe- 
lucrăriior într-ui>

n

Filipinele, originala țară-arhipelag, 
formată de fapt din 7 083 de insule 
mai mari sau mai mici, se înșiră ca 
o ghirlandă în apele cînd leneșe, 
cînd dezlănțuite ale Oceanului Pa
cific. Purtat de viaturile alizee, Ma
gellan, columbul Pacificului, ajunge 
în dimineața zilei de 16 martie a 
anului 1521 la coastele grupului de 
insule Surigao și botează, noile 
pămînturi cu numele inlantulul Phi
lippe, viitorul rege 
Spaniei. Timp de 
1521 pînă în 1898, 
lelor risipite" care
puțin de 70 de limbi și dialecte vor 
trebui să dea ascultare unei singure 
limbi: aceea a colonialismului spa
niol. Din vremea crudului conchis-

Filip al 11-lea al 
377 de ani, din 
popoarele „insu- 
vorbesc nu mal

Lador spaniol a început epopeea de 
luptă a autohtonilor. In istoria ce
lor 377 ani de dominație spaniolă, 
populația arhipelagului s-a ridicat 
de nenumărate ori la luptă ; a ră
mas de neuitat marea revoltă a llo- 
canilor din 1762 condusă de un per
sonaj legendar pe numele său Si- 
lang și de soția acestuia, o „Ioi-ma 
d’Arc" filipi.neză. La 29 august 1896, 
un alt patriot, Andres Bonifacio, 
pronunță „Declarația de la Balint- 
wak", act prin care nu se mai re
cunoștea suveranitatea coroanei de 
Ia Madrid. Așa cum se dezlănțuie 
taifunul spre coastele „țării celor

A. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 4-a) .
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- STEAGUL ROȘU

Interviul 
nostru PREMISE ALE UNUI NOU AVINT

în mișcarea de invenții, 
inovații și raționalizări

C.C.V.J. a găzduit între 17—22 
iunie 1968 cel de al treilea, și ulti
mul, curs de specializare al respon
sabililor cu Invențiile, inovațiile și 
raționalizările din unitățile miniere.

Cu această ocazie ne-am adresat 
Iov. ing. Vrîrrcoanu Mircea, respon
sabilul cu invențiile, inovațiile și ra
ționalizările din Ministerul Minelor, 
care a răspuns cn amabilitate la în
trebările noastre :

— Ce s-a urmărit prin această ac
țiune și cum a lost organizată ?

— In principal, aceste cursuri au 
urmărit instruirea unor cadre care 
sc ocupă la unitățile miniere din 
Valea Jiului și la alte întreprinderi 
miniere din țară de inovații, astfel 
ca ele să poală scoate în relief la
tura nouă a unor lucrări originale. 
Aceste cadre vor ajuta muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Ia redacta
rea corectă a propunerilor lor de 
Inovații, pentru a putea fi înregis
trate la O.S.I., act prin care se asi
gură protecția (apărarea) invențiilor 
atît pe teritoriu] țării noiastre cît șl 
în alte țări, prin brevetarea în străi
nătate.

In cadrul Ministerului Minelor, 
responsabilii cu invențiile, inovațiile 
și raționalizările din cele 105 uni

tăți au fost programați în serii or
ganizate în trei centre miniere și 
anume: la întreprinderea minieră 
Oradea, întreprinderea minieră Plo
iești și Combinatul carbonifer Valea 
Jiului. In cadrul cursurilor s-au pre
zentat și lămurit de către specialiștii 
O.S.I., problemele legate de identifi
carea unor lucrări, care ar putea 
deveni invenții, modul de redactare, 
înregistrare, examinare, brevetare, 
acordare de licențe și cesiuni pre
cum și calcule economice în vede
rea stabilirii drepturilor legale de 
recompensare. Paralel cu tematica 
sus arătată, s-a prelucrat și legis
lația nouă privind Invențiile, Inova- 
lile și raționalizările care fac su
biectul Decretului nr. 884/967 și al 
H.C.M. nr. 2 250/967, făcîndu-se pre
cizări asupra unor texte ce ar putea 
implica interpretări diferite.

— Pentru că ați abordat legislația 
nouă de invenții, inovații și raționa
lizări, am dori să împărtășim citi
torilor noștri ce aduce nou aceasta ?

— Mă voi referi la cîteva preci
zări mai importante și anume: des
ființarea colectivelor de invenții ^și 
inovații; reglementarea sarcinii de 
serviciu; majorarea competențelor de 
recompensare a întreprinderilor Ia

suma de 30 000 Iei fără deosebire 
de gradul acestora; recompensarea 
invențiilor brevetate în străinătate, 
care se face în valuta țării res
pective.

In mod deosebit trebuie să men
ționăm că noua legislație este o- 
rientată spre cointeresarea mate
rială atît a autorilor de invenții cît 
și a organizațiilor socialiste tutela
re ale brevetelor de invenții, urmă- 
rindu-se prin aceasta realizarea in
vențiilor la un nivel tehnic ridicat.

O trăsătură esențială a noii legis
lații este adoptarea sistemului exa
minării prealabile a propunerilor de 
invenții cu privire la caracterul de 
noutate și progres tehnic pe plan 
mondial, obligatorii acordării breve
tului și, respectiv, certificatului de 
inventator. Insistăm asupra exame
nului prealabil deoarece el conferă 
autorului invenției un titlu de pro
tecție valoros, care-i va putea asi
gura negocierea pentru eventuala 
vînzare de licențe sau cesiuni șl a 
evita crearea atît față de terți și 
însăși fa,ță de inventator de surpri
ze neplăcute.

Totodată se extinde sfera de pro
tecție și asupra invențiilor din do
meniul agriculturii (noi soiuri de

plante ori rase de animale superi
oare ca productivitate și calitate 
față de cele existente), al produse
lor medicamentoase, dezinfectante, 
produse alimentare și condimente, în 
timp ce sub regimul legii vechi se 
protejau în special invențiile tehni
ce din industrie.

Toate aceste prevederi conferă o 
considerabilă îmbunătățire a condi
țiilor în care se desfășoară mișca
rea de Inovații, invenții și raționali
zări. Ea constituie un stimulent 
puternic .pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a creației tehnice de 
masă în întreprinderi și instituții, 
în fructificarea mai din plin a rea
lizărilor ei, în interesul progresu
lui tehnic și dezvoltării necontenite 
a economiei naționale.

Aplicarea acestei legislații deter
mină un nou av'înt al mișcării de 
inovații, iar pentru creația origi
nală, materializată în invenții, un 
adevărat salt, la nivelul condițiilor 
pe care partidul și guvernul nostru 
le asigură pentru toate domeniile 
de activitate din țara noastră.

Consemnat de
Ing. R. SELEJAN

MARȚI 25 IUNIE 1968

NOUA MINĂ LIVEZENI. instalația de săpare a puțului de aeraj est — nns dintre recenftele construe» 
ții industriale ridicate de șantierul 2 T.C.M.M.

Un nou panou 
pus în exploatare

A
însemnări

pe trine privind

Ultimele lucrări de pregătire — 
suitori de atac — sînt pe terminate. 
Un nou panou de 60 metri lungime 
va fi pus în exploatare în stratul 
17, blocul I, aripa estică, între ori

zonturile IX și IX mediu. In acest fel, 
sectorul II al minei Aninoasa va a- 
vea asigurată linia de front nece
sară realizării ritmice a pianului de 
producție.

protecția muncii

Unde nu-i cap
vai de...
plămînî

Cîteva observa
ții referitoare ia :

RELAȚIA CONSU
MURI SPECIFICE —
PREȚ DE

Cheltuielile cu elementele „mate
riale" reprezintă pe Combinatul car
bonifer Valea Jiului în anul 1968 
o cola de 20,3 la sută din costurile 
totale. Deși nu sînt preponderente, 
aceste cheltuieli se ridică anual la 
peste 260 milioane lei. Ca atare este 
foarte normal ca toți (actorii, de la 
muncitori și maiștri pî-nă la condu
cerile unităților, să dea cea mal 
mare atenție reducerii continue a 
consumurilor specllice de materiale. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît în 
fața C.C.V.J. stau sarcini mobiliza
toare în această direcție. Astfel, pî- 
nă în anul 1970, consumul mediu 
de energie electrică va trebui să

COST
coboare la 82,5 kWh/tona extrasă, 
Iar cel de lemn de mină să nu de
pășească 86 mc/1 000 tone.' Toate 
acestea desigur vor contribui esen
țial la reducerea prețului de cost cu 
7,5 la sulă în 1970 față de cel reali
zat în 1965.

Rezultatele din primele luni ale 
anului 1968 confirmă că acolo unde 
a existat preocupare s-au obținut șl 
succese în reducerea consumurilor 
specifice.

Gradul de realizare a normelor de 
consum și a prețului de cost pe 
luna mal în procente față de plan 
la activitatea de bază se prezintă 
astfel :

Realizarea
Lemn Energie planului

•Unitatea de mină Cherestea electrică prețului
de cost

E M. Lonea 94,5
F M. Petrila 99,1
F M. Aninoasa 82,3
■E. M Vulcan 95 1
F. M. Lupeni 99,'1
F M Uricani 87,'’
F. M. Dîlja 97,6
Mina Paroșeni 107,3
Total C.C.V.J. 93,9

114,8 110,1 99,0
101,9 99,4 97,4

88,-2 94,1 97,3
97,6 100,0 99,9

109,6 97,3 94,9
109,1 99,1 104,7
101,2 81,9 110,6
76,5 86,7 98,9

100,0 97,9 98,7

In acest an, mina Dricarii a reușit 
să realizeze lună de lună planul de 
producție, pe cinci luni obținînd un 
plus de 1 457 tone cărbune, fiind în 
același timp mina cu cea mai mare 
productivitate pe bazin.

Totuși, activitatea minei n-a avut 
o desfășurare normală, planul a fost 
îndeplinit în salturi, multe brigăzi 
întîmpină greutăți și nu reușesc să-și 
desfășoare ritmic activitatea.

Pentru a cunoaște în amănunt cau
zele ne-am adresat unor șefi de bri
gadă, maiștri, șeii de sectoare, care 
ne-au relatat o seamă de aspecte.

Discuțiile au fost purtate pe mar
ginea următoarelor subiecte :

O De ce în decada I-a, respec
tiv în prima jumătate a lunii, mul
te brigăzi nu-și realizează sarcinile 
de plan ?

0 Cum se explică rămînerea sub 
plan în mai multe luni, a unora 
dintre brigăzi ?

0 Primesc toate brigăzile, în e- 
gală măsură, sprijinul maistrului pri
vind asistența tehnică, aproviziona
rea rsi materiale, cu vagonete goale 
etc. ?

0 Dirijarea abatajelor respectă 
graficul stabilit la începutul fiecă
rei lunj ?

Relatăm mai jos răspunsurile pri
mite.

Ing. Gailiciuc Petru, șeful secto
rului III : Din cauza lipsei de efec
tiv, pînă la revenirea celor plecați 
în concediu, multe brigăzi sînt des
completate, fapt ce duce la rămî
nerea lor sub plan, urmînd ca în 
decadele II și III restanțele să fie 
recuperate, bineînțeles cu eforturi 
destul de mari. In cadrul sectorului 
sînt locuri de muncă ce prezintă 
deranjamente tectonice — falii, de
nivelări, acoperiș frămîntat — care 
pretind norme de lucru adecvate. 
Cum aceste norme lipsesc, propun 
stabilirea de norme specifice condi
țiilor în care se lucrează. In ceea 
ce privește sprijinul pe care-1 a- 
cordă maiștrii brigăzilor din revlr, 
acesta nu întotdeauna este satisfă
cător, mai ales în organizarea la ni
velul cerințelor a fiecărui Ioc de

muncă, a operațiunilor care trebuie 
să se desfășoare ciclic. Sînt multe 
probleme tehnice de nivel mediu, 
pe care maiștrii nu le rezolvă aș- 
teptînd intervenția conducerii sec
torului. In scopul creșterii nivelului

producție, deci să lucrăm în salturi.
Vreau să mai adaug că o cauză a 

fluctuației mari a muncitorilor la 
mina Uricani, o constituie și faptul 
că nu sînt create cele mai bune con
diții de cazare și masă. înființarea

4IVCI1ETA KOÂSTKĂ

CE CONDIȚIONEAZĂ ÎN 
PREZENT DESFĂȘURA 
REA RITMICĂ A PRODUC 
ȚIEI LA MINA URICANI
profesional al maiștrilor, a compe
tenței acestora, propun înființarea 
unor cursuri de specializare, la ca
re să fie prezentate o serie de te
me ca: noi metode de organizare 
a procesului de producție, salariza
rea și normarea, precum și alte pro
bleme legate nemijlocit de activi
tatea maistrului la locul de muncă.

Referitor la dirijarea abatajelor, 
nu întotdeauna se respectă graficul 
de surpare prevăzut la începutul lu
nii. Cauza principală care ne obligă 
să întîrziem aceste lucrări este în 
majoritatea cazurilor lipsa de che
restea.

Cîrciumărescu Victor, min-er șe! 
de brigadă la sectorul I:

In primele zile ale lunii, pe de o 
parte efectivele nu sînt complete, 
Iar pe de altă parte aprovizionarea 
cu material lemnos este nesatisfăcă
toare. Aceasta face ca în prima de
cadă să nu putem realiza planul de

unei cantine ar fi binevenită în a- 
cest scop.

Mardare Eflimie, maistru miner 
principal, la sectorul II:

La începutul fiecărei luni, pe lin
gă lipsa de efectiv și suprapunerea 
concediilor, aprovizionarea cu mate
riale, și în special cu lemn de mină, 
se face defectuos. La rămînerea în 
urmă a unor brigăzi în acest Inter
val de timp — decada întîia — con
tribuie și unele aspecte legate de 
disciplină. Se poartă discuții Inter
minabile cu referire la cîștigurile 
brigăzilor. Se pun întrebări ca de 
exemplu : De ce cutare brigadă a 
cîșlfgat mai mult ? Și astfel, cele 
480 de minute se scurg fără ca bri
gada să aibă randamentul scontat.

In acest sens aș propune ca gru
pele sindicale să militeze mai activ 
pentru întărirea disciplinei.

Scorpie Gheorghe, miner șef de 
brigadă la sectorul III;

Desigur rezultatele unei singure 
îuni nu reușesc să reflecte întrea
ga complexitate a problemei, dar 
■dovedesc că există o preocupare 
aproape generală în această direc
ție și că se obțin și unele rezul- 
late bune. Dc altfel, după cum arată 
si tabelul de mai sus, reducerea 
consumurilor specifice se reflectă 
în mod direct în piețul de cost al 
producției. In luna mai aceste re
duceri au facilitat în mare măsură 
depășirea sarcinii do reducere a pre
țului de cost pe C.C.V.J. cu peste 
un milion lei.

Dar este încă mult loc pentru 
mai bine. In mod special va trebui 
să se întărească preocuparea pen
tru o mai bună gospodărire n che
restelei la toate unitățile, iar la e- 
nerqia electrică, mai ales la F. M. 
Lonea și E. M. Vulcan, se poate și 
trebuie să sc manifeste mai multă 
preocupare pentru reducerea consu
murilor.

In general, și în această privin
ță atenția va trebui axată spre u- 
r>el“ măsuri de ansamblu și de efi
cientă maximă, dintre care doresc 
să am'ntesc :

lărgirea gamei de materiale 
pentru care sînt norme de consum 
stabilite științific;

0 individualizarea normelor de 
consum pentru abataje și lucrări 
principale prin completarea proiec
telor de exploalaic cu calculele e- 

. conomice respective;
0 Evidențierea promptă și corec

tă a consumurilor pe locuri de mun
că și cointeresare materială a anga- 
jaților în realizarea de consumuri 
cît mal mici.

Z. KIRAI.Y
contabil șef adjunct al C.C.V.J.

Seeioml II al minei Aninoasa

Are posibilități să realizeze planul, 
să recupereze restanțele

După cinci luni de activitate în 
1968, sectorul II al minei Aninoasa 
are un minus de 565 tone cărbune, 
deși productivitatea muncii a fost 
depășită pe sector cu peste 2'00 
kg/post. Cauzele care au determinat 
această stare de lucruri sînt cunos
cute : greutăți în dirijarea abataje
lor, viteze de avansare reduse, ră
mînerea sub plan a circa 25 la sută 
din brigăzi, absențele nemotivate și 
uneori condițiile de zăcămînt — apa
riția unor falii.

Datorită faptului că abatajul ca
meră nr. 5 cu o capacitate de 250 
tone/zi intră în rambleere în primele 
zile ale fiecărei luni, fără ca secto
rul să dispună de un abataj re
zervă de aceeași capacitate, rămîne- 
Tile sub plan din prima decadă sînt 
mari, nemai.putînd fi recuperate. De 
asemenea, din cauză că o parte din 
lucrările de întreținere sînt neglija
te în ultima decadă, la începutul 
fiecărei luni se înregistrează un nu
măr mare de posturi la întreținere, 
care afectează negativ ritmicitatea 
lucrului în abataje, vitezele de a- 
vansare, care sînt încă mici. De e- 
xemphi, în luna mai, la abatajele

cu front lung s-au realizat 22 me- 
tri/lună, față de 28 m 1 planificat, 
iar la abatajele cameră 83 ml față 
de 98 ml.

O preocupare mai susținută față de 
creșterea vitezelor de înaintare în 
abataje, ar contribui efectiv la rea
lizarea ritmică a planului. In acest 
sens este necesar a se lua măsuri, 
în continuarea celor deja stabilite, 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
brigăzilor cu materiale și vagonete 
goale.

Rămînerea sub plan în fiecare lu
nă a unui număr încă mare de bri
găzi, constituie o altă carență în ac
tivitatea sectorului.

Predarea celor mai grele abataje 
maiștrilor principali, ca o sarcină 
permanentă, este o măsură de în
ceput care se cere continuată, ur- 
mărindu-se îndeaproape eficiența ei.

Dacă muncitorii din abataje fac 
din re în ce mai puține absențe ne
motivate, nu același lucru se poate 
spune despre cei care lucrează în 
regie. Din această cauză, nu de pu
ține ori aprovizionarea brigăzilor cu 
lemn și vagonete goale nu are o 
desfășurare normală, muncitorii din

abataje fiind obligați să piardă oie 
întregi din timpul lor productiv. În
tărirea disciplinei, reducerea absen
țelor nemotivate, este încă o rezer
vă a cărei valorificare poale con
tribui efectiv la obținerea unor re
zultate pe măsura posibilităților.

Amănunte despre posibilitățile de 
redresare a activității sectorului am 
aflat și de la inginerul Virgil Stă- 
nescu, șeful sectorului.

„Rămînerea sub plan o datorăm 
unor cauze mai mult sau mai puțin 
obiective. Intr-adevăr, nerealizarea 
ritmică ne-a cauzat multe neplăceri. 
Dar începfnd cu luna iunie, vom 
desfășura o activitate normală, pen
tru realizarea planului și recupera
rea restanței. Prin pregătirea aba
tajului 3 din stratul 5, avem asi
gurată o linie de front corespunză
toare. Cînd abatajul 5 va intra în 
faza de rambleere, ritmicitatea nu 
va fi stînjenită, abatajul 3 îl va 
înlocui, capacitățile celor două aba
taje fiind aproximativ egale.

Maistrului Bîrlan Petru care se 
ocupă cu întreținerea i-a fost încre
dințată și supravegherea aprovizio
nării brigăzilor cu cele necesare. Ca

urmare, și această deficiență, în scurt 
timp, va fi înlăturată.

Va trebui să întărim și mai mult 
colaborarea dintre schimburi atît la 
nivel de maiștri cît și la nivelul 
șefilor de schimb, peaitru a unifor
miza realizările, fiecare schimb a- 
vînd datoria să realizeze sarcinile 
proprii de plan. Maiștrii Tlmoftiuc 
Alexandru, Lincă Pândele, Bîrlan 
Petru, șefii de brigadă Hegeduș Dă- 
nilă, Dumitraș Traian, Crăciunesc 
Ilie, sînt exemple pozitive în acest 
șens".

Concluzia : sectorul II are posibili
tăți să realizeze planul, să recupe
reze restanțele. Mobilizarea întregu
lui colectiv, aplicarea celor mai bu
ne măsuri, urmărirea lor, îmbunătă
țirea organizării procesului de pro
ducție, sînt direcțiile pe care tre
buie să se acționeze.

Realizarea ritmică a planului im
plică și creșterea vitezelor de avan
sare în. abataje, îndeplinirea sarci
nilor de către toate brigăzile, res
pectarea graficului de dirijare a a- 
batajelor și întărirea disciplinei.

R. S.

Multe brigăzi rainin sub plan da
torită slabei aprovizionări cu lemn 
care duce la surpări ce împiedică 
activitatea normală în abataje. De 
asemenea, sînt încă multi mineri șefi 
de schimb rare nu se străduiesc 
să-și îmbogățească cunoștințele pro
fesionale și ca atare nu-și practică 
meseria la locul dc muncă așa cum 
se cuvine. Trebuie să adaug și fap
tul că nu toate brigăzile sînt spri
jinite în suficientă măsură de către 
maiștri, aceștia concentrîndu-se asu
pra fronturilor de muncă re au po
sibilitate să producă mai mult. In 
același timp, din cauza lipsei de 
cherestea, de multe otI se amînă 
operațiile de prăbușire de pe un 
schimb pe altul.

Ing. Voichila Ion, șeful serviciu
lui organizarea muncii și salarizare: 
„In prima decadă asistența tehnică 
este mai redusă din cauză că o par
te din personalul tehnic este ocupat 
cu calculul salariilor. încă nu s-a 
găsit soluția cea mai potrivită pen
tru eliminarea acestui neajuns.

Șefii de brigăzi fără spirit de or
ganizare. noii angajați care nu sînt 
încă acomodați cu lucrul în abataj, 
sînt factorii care determină rămîne
rea sub plan a unor brigăzi. Un 
sprijin mai susținut din partea per
sonalului tehnico-ingineresc acordat 
brigăzilor rămase în urmă, ar duce 
la scăderea numărului acestora.

De asemenea, o mai bună orga
nizare a locului de muncă, a ope
rațiunilor din abataje, evitarea pră
bușirilor la mai multe abataje în- a- 
celași timp, înlăturarea defecțiunilor 
de transoorl și aprovizionare, o mat 
bună deservire a brigăzilor de că
tre personalul electro-mecanic pen
tru înlăturarea la timp-a defecțiu
nilor, ar duce la ritmicizarea reali
zării planului".

Se desprinde deci concluzia că 
desfășurarea normală a procesului 
de producție la E. M. Uricani este 
condițională în prezent de :
0 îmbunătățirea asistentei tehnice 

l-a fronturile de lucru;
© creșterea competentei maiștri

lor;
0 întărirea disciplinei;
0 îmbunătățirea aprovizionării 

brigăzilor cu materiale;
0 urmărirea zilnică a rezultate

lor obținute de fiecare schimb;
0 Inițierea de cursuri peniiu ri- 

- dicarea calificării șefilor dc -schimb 
și de brigadă.

A 
îmbunătățirea 
alimentării cu apă 
a secției spălare, 
de la preparația 
Corcești

In cazurile cînd pompa centrifugă 
cu un debit de 30 mc/minul poziția 
116 — se defecta, funcționarea sec
ției de spălare a prepanației Goro- 
ești nu mai putea fi asigurată.

Pentru remedierea acestui ne
ajuns, un colectiv din care au făcut 
parte ing. Miciea Traian și maistrul 
Laszlo Alexandru a studiat posibili
tatea soluționării acestui neajuns.

După studii minuțioase, s-au efec
tuat modificări care asigură alimen
tarea secției de spălare, în cazul 
defectării pompei de 30 mc/minut, 
cu apă de circulație de la iazul de 
decantare.

In acest fel au fost eliminate 
stagnările din cauza lipsei de apă.

Prevenirii îmbolnăvirilor pro- 
fesionale în minerit — a sili
cozei — i se acordă o foarte 
mare importanță. In acest 
scop, pentru introducerea per- 
forajului umed și a altor mă
suri, au fost cheltuite suine 
mari, climatul miner îmbuniă- 
tățindu-se de la o zi la alta.

Dar, nu toți cei care lucrea
ză in subteran sînt conștienți 
de importanța aplicării cu 
strictețe a măsurilor de rom- 
batere a silicozei.

Astfel, la sectorul V al mi
nei Petrila, in galeria de ata
care a unei noi felii în aba
tajul cameră nr. 8 vest, stra
tul 5, minerul șei de schimb 
Hușan Vasile, în loc să folo
sească instalația de porfonaj 
umed cu care este dotat fron
tul, a efectuat perforarea iIs
cată a găurilor.

Frontul ora învăluit în praf, 
care se depunea nu numai pe 
pereții galeriei, ci se strecura 
și în plărnînii lui Hușan Va
sile și ai ortacilor săi.

Inculcarea grosolană a pres
cripțiilor N.T.S. privind com
baterea silicozei l-a costat des- 

de 
ne
din 
de

tul de scump pe șeful 
schimb „inovator". A fost 
trogradal pe trei luni 
funcția de miner șef 
schimb în funcția de ajut'or 
miner.

Măsura va servi, 
drept lecție și altor 
care procedează ca 
Vasile.

credem, 
mineri 
Hușan

I
I
I
tt

I
I
I
1
I

Iresponsa
bilitate...

In abatajul nr. 
tul V, sectorul I 
trila, se lucra do 
a fost controlat „conștiincios1 
de către maistrul miner Rete- 
gan Ion. Totodată, controlorul 
■de gaze Solomon Duinitrache 

• a. efectuat măsurătorile pentru 
determinarea concentrației de 
metan. Apoi a 
■de evidență a 
tă la locul dc 
tul de 0,5 la 
limita admisă de N.T.S. și lu- 

o

13 est, sti 
al minei Pe- 
zor. Frontul

.ii

<1 -

scris pe tabla 
molanului afla- 
muncă procon
suli, deci sub

crul a continuat fără nici 
măsură specială. '

Dar, în urma maistrului și 
măsurătorului de gaze, la 
batajul în cauză au 
măsurarea
metan și echipa 
din partea 
protecție a 
reglstrat o 

de zece
constatată 

scris de

lan

a
a- 

efectuat 
concentrației de 

de control
Inspectoratului de 
muncii, caro a în- 
cantitate de me- 
orj mai mare declt 

și confirmată 
elitre Solomc.n

era 
în 
Dumitrache.

Întrebat de către tov. ing. 
Oancea Constantin, inspector 
de sfat pentru protecția mun
cii, șeful de schimb a recu
noscut că măsurătorul de ga
ze ar fi găsit ceva metan dar 
pentru a nu încurca treaba 
l-a trecut cu vederea.

Abaterea de la N.T.S. a mă
surătorului de gaze Solomon 
Dumitrache este flagrantă. Ea 
poate fi numită în ultimă 
instanță inconștiență. A . pune 
în pericol cu bună știință via
ța mai multor oameni, înseam
nă iresponsabilitate. Cazul se 
află în anchetă.

I
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1968 — Au loc alegeri în 
Canada.

MARȚI

încheierea
incrârilor sesiunii

narii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 1)

Stat de

al

(Agerpres) De azi, ia cinema
Republica Peiroșani

Cuvîntul tovarășului Eu, eu, eu

Ștefan Voitec, președintele
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Marea Adunare Națio-
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dez-
22,08

e- 
sul- 

de 
tim-

17,30
18,00

18,30
19,00

sesiunii
Ștefan 

Adunări

de-a 
Adti- 

i cu 
bo-

per- 
do-

constituie 
desăvîrși-

realizatorul 
este impo- 
că nu

asigurării aplicării con- 
practica de zi cu zi a 
socialist de retribuire a 

al muncii după canti-

putere de
de

nostru Păcală, 
industrie. Ciclul 
termo-eleclrice. 
lecția a 22-a. 
Acasă la acad.

studiourilor italiene, 
eu... și ceilalți" este 
frescă socială. Fil- 
anclieta pe care un 

o face a-

a sesiunii a fost 
adoptat în unani- 
penal, document 
noastre sociale.

Marii Adunări Naționale,

aproape 
plenare, 
perma- 

de probleme înapoi-
rezolvare 
pe drumul 
socialiste.

plenarelor din aprilie și iunie 
Comitetului Central al Paslidii- 
Comunist Român, actuala sesiu- 
a dezbătut timp de

la încheierea lucrărilor sesiunii

cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat de la ultima sesiu
ne a Marii Adunări Naționale, iar 
deputatul Mircea Rebreanu, secre
tarul Comisiei juridice a expus ra- 
p.ortul comisiei. La discuția genera
lă asupra acestor proiecte de legi 
au luat cuvîntul deputății Dumitru 
Balalia, prim-secrelar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., preșe
dintele Consiliului, popular județean,

și Stelian Staicu, adjunct al minis
trului afacerilor interne.

Trecîndu-se la votul secret, prin 
buletine, Marea Adunare Națională 
a aprobat decretele cu 
lege emise de Consiliul 
la ultima sesiune.

Cuvîntul de închidere 
a fost rostit de tovarășul 
Voitec, președintele Marii 
Naționale.

O laboranta conștiincioasa : 
Dragotă Angela de Ia labora
torul de gaze al Termocen
tralei Paroșeni.

Calendarul zilei

CONSEMNAM
Gașca amoroasă

E formată din patru femei : 
. Elena (Lina), B. Victoria, 

K. Ileana și încă una al că
rei nume nu-1 cunoaștem, 
deocamdată. Acționează în 
Vulcan, la blocul tip „flutu
re". Le caută fluturi de noap
te și de zi care le părăsesc 
apoi cu aripile ofilite și lef
teri. totodată. După ce Ie pă
răsesc, fluturii ajung acasă 
su-păra-ți și-și varsă focul pe 
neveste, copii și vecini. Gașca 
amoroasă acționea'ză neslin- 
gherită; componentele ei sînt 
îmbrăcate ca niște prințese, 
iar soții lor se prefac în ne
cunoscători — neștiutori. Au 
cuvîntul organele de ordine 
din Vulcan pentru că e tim
pul ca gașca să fie împrăș
tiată.

Croiforașui laș

Trei exceptați ?
Pe scara a II-a a blocului 

nr. 8, din str. Oituz (Petro
șani), majoritatea locatarilor 
înțeleg să păstreze ordinea, 
curățenia. Dar sînt aici trei 
excepții. Se numesc Totolan, 
Croitoru și Petcu. Excepția ce
lor Irei familii se manifestă 
prin aceea că păstrează găle
țile și 
na-jere 
rea în 
atenția,
mitem să se 
briouța care 
obiceiu-l cu o condiție : să re
nunțe la tribuna celor excep
tați. Bine?

cutiile cu resturi 
în fața ușii, 
bloc.
s-au

©
©
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PROGRAMUL I

me
i-a Intra- 

Cînd li s-a atra« 
supărat. Le per- 
sup'ere și pe ru
le consemnează

de știri; 5,05— 
muzical de di- 
— 8,25 Muzică

8,25 Moment 
microfon, me- 

9,00 Buletin 
microfon, me-
9,30 Matineu

10,00 Cîntece
10,30 Muzică

Refefa cuviinței

pentru 
popu- 
știrr • 

: Fî-
Sfatul

în

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși deputați,
Acum, cînd se încheie cea 

X-a sesiune deschisă a Marii . 
nări Naționale, putem afirma 
toată convingerea că, printr-o 
gală și rodnică activitate, prin dez
bateri temeinice și cuprinzătoare, 
ea se înscrie, printre cele mai de 
seamă din cea de-a V-a legislatură 
a Marii Adunări Naționale.

Desiășurată sub semnul Directive
lor 
ale 
Ini 
ne 
două luni, atît în ședințe 
cîi și în cadrul Comisiilor 
nenîe o serie 
fante a căror 
un pas înainte 
rii construcției

In cadrul procesului de 
re continuă a democrației noastre 
socialiste crește rolul Marii Adunări 
Naționale ca organ suprem al pu
terii de stat Aplicarea in practică 
a principiului sesiunilor deschise 
cu durată mai mare în vederea dez
voltării activității legislative a Ma
rii Adunări Naționale, principiu in
dicat de secretarul general al 
Comitetului Centrai al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în raportul său îa Con
ferința Națională a partidului, dă 
posibilitate reprezentanțe» naționale 
să-și exercite mai bine atribuțiile 
ce-i revin prin legea fundamentală 
a stalului.

Dezbaterea publică a celor 
importante măsuri si acțiuni ce 
mează a îi legiferate, dezbatere 
venită azi o practică curentă 
țara noastră, neimile ca masele 
gi populare să participe în mod 
mijlocit Ia rezolvarea a numeroase 
probleme ale vieții de stat econo
mice și sociale din țara noastră, 
să-și aducă reala lor contribuție la 
enera de legiferare pe care 
zăm în acest for.

La elaborarea proiectelor 
nn aport deosebit I-au adus 
ții Marii Adunări Naționale, 
mtilf timp înainte de începerea 
dezbaterilor au formulat amenda
mente, au făcut numeroase obser
vații și propuneri izvorîte din do
rința ca legile să corespundă cît 
mai bine scopului propus.

Consider că se cuvine 
contribuția competentă a 
permanente. care, în 
dintre ședințele plenare, 
na! în mod aprofundat proiectele de 
legi și au iăcuf prețioase propuneri 
de îmbunătățire a conținutului și 
torinei acestora.

In bilanțul lucrărilor noastre s-au 
înscris o serie de legi importante 
«■are răspund unor evidente necesi-

mai 
ur- 
de- 
în 

lar- 
ne-

o reali-

de legi 
deputa- 
care cu

subliniată 
comisiilor 

perioadele 
au exami-

MUZEUL
MINERITULUI

(Urmare din pag 1)

semnificative momente din munca 
și lupta muncitorilor mineri.

— Ce credeți c-ar trebui să 
se inlreptindă de către unită
țile carbonifere și organizații
le de tinerel pentiu cunoaște
rea trecutului de muncă și 
luptă al muncitorilor mineri ?

— După trecerea timpului, urmele 
materiale păstrate rămîn singure să 
ateste munca și lupta oamenilor 
muncii. Numai cunoscîndu-le. tine
retul poate să-și dea seama de ma
rile prefaceri câre-au avut loc în ul
timii ani. Nn se poate concepe ra 
un specialist care lucrează în indus
tria carboniferă să nu cunoască is- 

realizarea acestui 
U.T.C. din unita
rele din cadrul 
și Institutului de 

să inițieze mai

toririil ei. Pentru 
scop oruanizafiile 
Iile carbonifere si 
Liceului industria) 
mine vor trebui
multe vizii» colective la muzeu.

— Wntcm convinși că propunerile 
pe care le faceți vot oveo ecou la 
unitățile vizate, stint fiind că cu
noașterea trecutului constituie un 
puternic mijloc de educație patrio
tică n tineretului care nu a avut oca- 
7ia să cunoască lupta dusă pentru 
viăfei fericită pe core e trăim.

decretelor 
de Consi- 
sesinne a

lăți sociale. Un moment însemnat 
al sesiunii l-a constituit dezbaterea 
și adoptarea Legii privind învăță- 
tnînfuî în Republica Socialistă Ro
mânia, fundament solid pentru școa
la noastră, chemată să formeze pe 
temeiuri riguros științifice cadrele 
necesare economiei, științei, tehnicii, 
culturii.

In ultima parte 
amplu dezbătut și 
mitate nou! Cod 
de bază al vieții
instrument puternic pentru întărirea 
legalității socialiste, penlru asigura
rea respeclării intereselor vifale ale 
societății, ale drepturilor și liber
tăților garantate de Constituție fie
cărui cetățean, fără deosebire.

In scopul 
secvențe în 
principiului 
fiecărui om
lalea, calitatea și răspunderea mun
cii efectiv prestate, a fost adoptată 
Legea de înaltă echitate socială 
prin care se reglementează condiții
le de remunerare a salariaților care 
îndeplinesc funcții de conducere, 
fehnico-arîministrative ri de specia- 
litale.

Tolorîală,
nală a dat putere de iege măsurilor 
referitoare la instituirea controlului 
provenienței unor bunuri ale 
soaneîor fizice care nu au fost 
Mndite în mod licit.

Au fost de asemenea supuse
baterii Marii Adunări Naționale și 
adoptate Legea referitoare Ia înfiin
țarea, organizarea și funcționarea 
Băncii române de comerț exterior; 
Legea prin care se stabilește regi
mul juridic al terenurilor îără con
strucții din perimetrul construibil 
al municipiilor și orașelor, precum 
și legile penlru adoptarea 
cu putere de lege emise 
lini de Stat de la ultima 
Marii Adunări Naționale.

Activitatea noastră va trebui con
tinuată în mod susținut in circum
scripțiile electorate, în mijlocul a- 
celor care ne-au acordat încrederea 
lor. Avînd în vedere importanța po
litică și socială deosebită a proble
melor dezbătute de actuala sesiune 
și a legilor adoptate. Biroul Marii 
Adunări Naționale consideră nece
sar ca în cursul lunii iulie toți to
varășii deputați să organizeze fn cir
cumscripțiile lor electorale adunări 
cu alegătorii, în cadrul cărora să 
facă expuneri asupra legilor adop- 
fate și asupra sarcinilor ce revin 
cetățenilor în transpunerea lor fn 
viață.

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși deputați,
In numele Biroului Marii Adunări 

Naționale, vă urez spor la muncă 
și succese în întreaga dv, activitate.

Declar închise lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

și ceilalți
Producție a 

filmul „Eu, eu, 
o zguduitoarș 
mul urmărește
scriitor și ziarist italian 
supra egoismului uman. Dar, în tim
pul celor 48 de ore, cît durează ac
țiunea filmului, observîndu-se pe 
sine, autorul anchetei se transformă 
treptat în obiectul ei.

Itlnerariul călătoriei sale îi ofe
ră prilejul să-l cunoască pe Tre- 
poșsi, un fals bigot, pe Millevache, 
om politic, a cărui ascensiune este 
aproape de necrezut, și pe mulți alții 
care-i oferă dovezi certe și egocen
trism. Singur Peppino, bunul său 
prieten sincer, candid și generos, 
vrea să-l facă să vadă ceea ce este 
bun și frumos în oameni, oferindu-i 
ca exemplu imaginea a doi bătrîn! 
fericiți că sînt împreună. Dar zia
ristul nu înțelege nimic...

Despre acest film, 
său spunea: „Subiectul 
sibil de povestit. Pentru
xistă o singură acțiune. Este o 
tă de observații, formînd sute 
episoade care se desfășoară în 
pul celor 48 ore din viața unui om".

Pe generic, cîțiva mari actori ai 
ecranului mondial : Cina Lollobrigi- 
da, Silvana Mangano, Vittorio de 
Sica, Marcello Mastroiani, Sylva 
Koscina, Valter Chiari și alții.

Cronică 
sportivă 
hunedoreană
(prin telefon de la Mircea Neagu)

trecută 
din o- 
a par- 
de in

Deși fără fotbal, duminica 
a oferit Iubitorilor sportului 
rașul Hunedoara plăcerea de 
ticipa la competiții deosebit
leresa.nte și atractive. Duminică, în 
orașul oțelarilor au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul fazei de califi
care pentru divizia B, la volei mas
culin, la care au participat echipe
le C.F.R. Timișoara, Minerul Motru, 
Independenta Sibiu și I.G.O. Deva. 
Obtinînd victorii în toate întîlniri- 
1», voleibaliștii din Hunedoara s-au 
calificat pentru faza finală.

Stmbătă și duminică s-a disputat 
și faza interjudețeană la baschet 
masculin dintre echipa Constructo
rul din localitate și Școala sportivă 
de elevi din Arad. In ambele întîl- 
nlrl victoria a revenit baschetbaliș- 
tilor hunedoreni. In prima întîlnire 
scorul le-a fost favorabil cu 57 la 
26, iar în a doua cu 45 la 30.

De un mare succes de pnbl’c s-a 
bucurat și primul concurs de calac- 
canoe organizat la Hunedoara,, care 
s-a desfășurat pe lacul Cinciș. Au 
participat sportivi de Ia asociațiile 
Voința Arad, Constructorul Hune
doara, Voința Tg. Mureș, U.T. Arad 
șl I.C.F. Reșița, 
care 
face
vor
ceri

de
ne
se

Popularitatea
s-a bucurat acest concurs 

să credem că Ia Hunedoara 
organiza în curînd noi între- 
nautice.

•«••s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Măsuri are vor influența favorabil
pe planuri multiple

fVimore âin pag. î)

calltatea muncii, 
calculase că dacă 
dobîndește titlul

după
Un
nn
de

aprecierea se- 
partidului nos- 
de capabil și 
poale îndepli-

atribuții cu aceeași

■— Ziua grănicerilor din Re
publica Socialistă România.

1913 — A murit Harfe
Cliendi, critic literar (55 ani).

1929 — Are Ioc la Bucu
rești Congresul General 
muncitorilor ceferiști.

1968 — Cea de-a IV-a sesi
une a Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

1968 — Reuniunea Comi
tetului oțelului al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa (Geneva).

Din poveste se știa despre 
un croitoraș viteaz, care din- 
tr-o lovitură a ornorit șapte... 
muște. Avem în Petroșani si 
un alt fel de croitoraș.

S-a întîmplat în (ața redac
ției, îmtr-o seară. Croitorașul, 
pe nume Babu Nicolae, venea 
în viteză prea-mărită pe șo
sea. Un cetățean care traver
sa strada, urma să mai- facă 
un pas pentru a ajunge pe 
trotuar. A venit însă Fiat-ul 
nărăvaș și roșiatic al c.roito- 
rașu-luf și l-a proiectat pe om 
în mijlocul drumului. (Se află 
și acum internat în spital). A 
fost necesară intervenția tre
cătorilor ca omul de la volan 
să nu o șteargă de la locul 
faptei. Iată așadar un croito
raș laș...

„Știu că nu prea îți' vin 
să crezi dat așa se prezintă 
situația la farmacia noastră, 

. dfn Uricani. Alaltăieri așa I 
s-a întîmplat și uneia, Bunca 
Irina, care s-a dus după me
dicamente pentru fiica ei gra
vidă. Farmacista Stâncii Oti- 
lia a spus ba că nu-i bună 
rețeta, ba că femeia ar fi o 
șmecheră).!?), că vrea să facă 
speculă cu medicamente, 
e neserioasă, iar
urmă a pretins... să vină per
sonal gravida !
meia cinci drumuri și a ple
cat piuă la urmă din farmacie 
fără medicamente. Mă (ră- 
mînt să’ găsesc ce rețetă i-ar 
trebui prescrisă farmacistei. 
Ce ar fi să i se propună 
„rețetă a cuviinței"?

că
în cele din

A făcut fe-

Francisc VETRO

Pentru cei mici. Prietenul 
TV pentru specialiștii din 
„Automatizarea". Centrale 
Curs de limba engleză ■— 
Pentru tineretul școlar. 
Alexandru Graur. 
Telejurnalul de -seară. 
Buletinul meteorologic.

19,30
19,50
20,00 Film serial„TJ.ijerry Ia Fronde".
20,26 Opinia dumneavoastră...
20,45 Filmul artistic „Ciocîrlia" — producție a 

studiourilor sovietice.
Divertisment muzical la două piane cu 
Edmond Deda și' Gaston Ursu.
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

22,30
22,45

Piața din Vulcan se află în curs de reamena- 
jare. Electricienii sectorului I.L.L. au început 
montarea instalațiilor de iluminat ale pieței.

MICRORADIOGRAFIA MEDICALA
metodă activă pentru depistarea

tuberculozei

depistarea 
plămîni cu

este una

Datorită grijii permanente pe 
care partidul nostru o poartă ocro
tirii sănătății oamenilor muncii, s-a 
creat un mare număr de spitale, po
liclinici, dispensare, laboratoare și 
alte unități sanitare pentru apăra
rea sănătății și vindecarea bolilor. 
I.a lupta activă pentru combaterea 
tuberculozei se alătură și examină
rile radiografice pentru 
(descoperirea) bolilor de 
ajutorul razelor X.

Radiografia medicală
din metodele cele mai bune pentru 
descoperirea la timp ă bolilor de 
plămîni. Această metodă perfecțio
nată radiografiază plămînli pe fil
me foarte sensibile îneît se pot ve
dea petele cele mai mici (chiar și 
cele de 2 mm, cît o gămălie de ac). 
Aparatele de care dispun unitățile 
sanitare permit să se facă 80—-100 
radiografii pe oră ; fotografierea plă- 
mînului se face la lumina zilei și 
descoperă nu numai tuberculoza cl 
și alte boli de plămîni și unele boli 
de inimă.

Tuberculoza, descoperită la înce
putul ei, la oamenii care nu au 
știut că sînt bolnavi se vindecă de 
5 ori mai repede decît atunci cînd 
este descoperită tîrziu. Toate aces
tea arată cît de mult ajută razele X 
pentru descoperirea la timp a tu
berculozei prin ro'droiul pulmonar 
radiografie.

In cursul anului 1968, întreaga 
populație a orașului Petroșani este 
planificată să-și facă controlul ra
diografie pulmonar. Acțiunea a în
ceput deja în 
(circumscripțiile 
și va continua 
scrlpțîi urmînd 
prezinte pentru
rea cadrelor sanitare, în 
orele stabilite. Cercetarea 
radiologice o face un colectiv 
medici specialiști, Iar cei căro-ra 
diografia le arată ceva modificări 
plămîn (suspecți) sînt chemați
dispensarul de tuberculoză pentru 
precizarea diagnosticului și începe
rea din timp a tratamentului (cel

cartierul Aeroport 
medicale IV și V) 
în celelalte circnm- 
ca populația să se 
examen la chema- 

zilele și 
filmelor 

de
ra- 
în 
la

cărora nu li se comunică nimic 
seamnă că nu s!nt bolnavi de 
berculoză sau alte boli de plămîni), 
iar dacă cineva dorește să aibă re
zultatul în scris, îl poate lua de Ia 
circumscripția sanitară după termi
narea acțiunii.

Este în interesul fiecărui cetățean 
Să se prezinte Ia radiografia medi
cală, Iar legislația- medicală în vi
goare privind controlul profilactic 
în bolile transmisibile (din care 
face parte și tuberculoza) reglemen
tează examinările medicale pulmo
nare ; sustragerea de la aceste exa
minări, fiind considerată contraven
ție, se sancționează 
tre 50—150 de lei.

Prin prezentai ea 
vă apărați sănătatea 
îmbolnăvire pc copii 
tovarășii de muncă.

In- 
tu-

cu

la 
și

amendă în-

radiografie 
îi feriți de 

precum și pe

Dr. FILIP MIHAI 
rnedic primar [tiziolog 

Petroșani

T. A. P. Lspiritul retribuției socialiste 
cantitatea și 
interlocutor 
anumit cadru
doctor la vîrsta de 35 de ani, pînă 
la 65 de ani el ar fi urmat să pri
mească, drept indemnizație pentru 
acest titlu, chiar și atunci cînd 
n-ar fi adus nici un aport la dez
voltarea științei sau culturii, impre
sionanta sumă de 
punde acest fapt 
buție! socialiste ? 
didactice care nu
ciază de indemnizația pentru titlul 
de doctor, dar manifestă aviditate 
după cumul, îndepărtînd uneori cu 
brutalitate cadrele tinere dornice de 
muncă, de afirmare.

— Pornește de Ia o adîncă ru

PETROȘANI

180 000 lei. Cores- 
principiulni relri- 
Se cunosc cadre 
numai că benefi-

solicită în aceeași măsură 
efort, concentrare, perseve- 
ectivitate practică, organiza- 
— afirma ,tov. Stroici loan, 

plan, propagandist 
învățăinînlului de

serviciului

recrulează absolvenți ai școlilor generale de 8 ani pentru 
următoarele profesiuni:

OSPĂTARI (numai băieți)

interlocutori, pre- 
discuție spontană, 

aprobarea deplină

noaștere a .realității 
cretarului general al 
tru că un om, oricît 
multilateral ar ii, nu 
ni mai multe
intensitate și competență, nu poale 
satisface rigorile mai multor funcții 
care 
timp, 
rență, 
torică 
șeful
la un cerc al 
partid.

Numeroși al-ți
■ zenți la această 
și-au manifestat
și satisfacția pentru măsurile elabo
rate de recenta plenară a C.G. al 
P.C.R. care reflectă încă o dată 
înalta grijă a partidului pentru des
tinele poporului.

Condiții

COFETARI
BUCĂTARI

de virstă 15—18 ani.
se vor adresa Ia serviciul personal al Intre- 
str. Republicii nr. 92 zilnic între orele 7—10

Doritorii 
prinderii din 
unde vor primi indicații referitoare la completarea actelor.
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5,00 Buletin 
6,00 Program 
mincață ; 6,00 
și actualități;
poetic ; 8,30 La 
lodia preferată ; 
de știri; 9,05 La 
lodia preferată ; 
literar ; 
copii ;
Iară; 11,00 Buletin de 
11.05 Ora specialistului 
zică modernă; 11,45 
medicului. Primul ajutor
accidentele de circulație; 
12,00 Călătorie pe portativ — 
muzică ușoară; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. Sport; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară 
14,00 Cîntece și jocuri dobro
gene; 14,15 De ce? De unde? 
De cînd ?; 14,30 Radio-publicl- 
tate; 14,50 Tineri compozitori 
de muzică ușoară ; 
lelin 
mână
15.15 
A la 
16,00 
16,20 
tului
respondents specială : 
torii lunii ; 16,45 
concert a orașului
17.15 Odă limbii
17,45 Muzică corală 
stantin Baciu ; 18.00
de știri ; 18,02 Radiosmipo-
zfon; 18,20 Melodii populare; 
18,40 Pagini celebre din ope
re; 19.00 Radiogazeta de sea
ră ; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră ; 20,00 Bu
letin de știri ; 20,05 A 7-a Ar
tă ; 20.20 Nestemate ale fol
clorului nostru ; 20,40 Soliști 
instrumentiști 
șoară ; 20,55 
copii; 21,00 
valurilor de
22 00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 22,20 Mu
zică ușoară ; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Poemul [simfo
nic „Serbări romane" de Ot
torino Respighi ; 23.00 
nade cu și fără cuvinte 
Buletin de știri ; 0,05 - 
Estrada nocturnă.

15,00 Ru
de știri; 15 05 Elegia ro

de Ion Nona Otlescii ; 
Meridiane; 15,30 De Ia 
Z — muzică ușoară; 

Radiojurnal. Sport; 
Din repertoriul violonis- 
Ionel Ban.il ; 16,30 Co- 

Adora-
Viata de 

Ploiești ; 
române; 
do Cr,n-

Bnletit»

de miizică u- 
Noapte bună, 

Festivalul (ești- 
muzică ușoară;

’•’’'''GRAMUL II

Sere-
''4.00

5.00

— e- 
ocuri;

7,39

<3,00
Tot

Știri j

7,00 Pe Someș în jos 
misiune de cîntece și j
7.30 Buletin de știri ; 
Două dansuri de Rameau; 
7,45 Valsuri și polci ; 
Melodii populare; 8,10 
înainte; 8,30 Buletin de
8,35 Simfonieta de Mircea Ba- 
sarab; 9,00 Opera în foileton 
„Tîrgul din Sorocinskf de 
Mussorgski; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică ușoară
10.30 Aripi tinere; 10,55j Ope
ra în foileton — continuare ;
11.15 Orchestra de muzică
populară „Dunărea" din Olte
nița; 11,30 Pagini alese 
muzica de estradă; 12,0(1 
letin de știri ; 12.07 Opdra tn 
foileton — continuare ; 12,25
Tablouri muzicale; 13,00 Mu
zică instrumentală de Fillp 
f.azăr; 13,20 Selecțiuni din o- 
pereta ,.Joc de artificii" de 
Paul Burkhard; 13,30 Soliști 
și formații artistice de ama
tori ; 14,00 Radiojurnal; 
Concert de prînz; 15,00 
tă Lidia Andronescu, 
Novac, George Bunca și 
niel Gerard ; 15,30
științific;
Iară ; 
lacob 
tece 
16,20 
Amintiri... 
ușoară ;
17.15 Lexicon 
cal; 17,40 
17,50 Din 
VaJter Gieseking; 18,15 Crea
ții corale contemporane; 18,30 
Pagini antologice din creația 
scriitorilor noștri ; 18,50 Mu
zică ; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Album folcloric; 
Arii din opere; 
melomanilor ;
radiofonic : 
napoda"; 22,30 
opere ; 23,00
24,00 Dfn cele 
pagini lirice; 0,55—1,00 Bule
tin de știri.

dia 
Bu-

14,03 
Cin- 

Gaby
Da-

©rlzont 
15,43 Muzică popu- 

16,00 Două uverturi de 
Mureșianu ; 16,15 Cîn-

de Gabriela Tomescu ; 
Sfatul medicului ; 16,25 

amintiri, muzică 
17,00 Radiojurnal; 

folcloric muzl- 
Rad:o-publ:c'l-it<i ț 
înregistrările Iul

19,30
Cercul 
Teatru 

Ion A- 
din

19,50
20,50 

„Idolul și
Concert
Radiojurnal ;

mai frumoase

•tJ

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ COMERCIALĂ
PETROȘANI
anunță s

că pentru anul școlar 1688/1969 face înscrieri pentru urmă
toarele meserii:

© VÎNZĂTOR produse alimentare

VÎNZĂTOR PRODUSE TEXTILE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE
© OSPĂTARI

Recrutarea se face din județele Alba și Hunedoara, iar 
înscrierile se fac Ia O.C.I.-urile respective.

CONDIȚII: fele și băieți între 14—18 ani, absolvenți ai 
școlii generale de 8 ani.

Informații Ia Școala profesională comercială str. 23 Au
gust nr. 6, telefon 1716.

i



Convorbirile dintre 
delegația ILGJSaR. (\G.IX.

ROMA. — Corespondentul Aqer- 
pres, Nicolae Puicea, transmite : 
luni dimineața, delegația Uniunii Ge
nerale a Sindicalelor din Republica 
Socialistă România, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, a conti
nuat convorbirile cu membrii se
cretariatului Confederației Generale 
a Muncii din Italia. In cadrul întîl- 
nirii, tovarășul Gheorghe Apostol 
a vorbit despre preocupările actuale 
ale sindicatelor din România și sar
cinile lor in înfăptuirea măsurilor 
în curs de aplicare în țara noastră 
privind ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități economi
ce și social-culturale.

Exprimând satisfacția delegației 
II.G.S.R. față de primirea priete

Vizita tovarășului
V

Alexandru Bîrlădeanu în S.U.A.
WASHINGTON. — Trimisul spe 

rial Agerpres, N. Ionescu, transmi
te : Continuîndu-și călătoria in Sta
tele Unite, Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al cercetării științifice, înso
țit de un grup de oameni de știință 
români și de ambasadorul României 
Ia Washington, Corneliu Bogdan 
a vizitat la 22 iunie Centrul spațial 
de la Cape Kennedy, aparținînd Ad
ministrației Naționale pentru Aero
nautică și cercetarea spațiului cos
mic. Ia sosirea Ia Cape Kennedy, 
oaspeții români au fost întimpinați 
de dr. Kurt H. Debus, directorul 
Centrului spațial, și de alți specia- 
lișli.

Iu sala principală a centrului, dr. 
Rocca Petrone, dlreclorul operații
lor de lansare, a explicat oaspeților

încheierea vizitei fovarășoSm
Mihaî Dalea m Islanda

REYKJAVIK. — Trimisul Ager
pres L. Rodescu, transmite : Dele- 
gația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., și-a încheiat vizita 
iu Islanda. Din delegație au făcut 
parte Bujor Sion, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C al P.C.R., și Nicolae Gavri- 
iescu, prim-secrelar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., președin-

Formule 
de compromis 
sau iluzii 
deșarte...

In uima avalanșei de schim
bări in sinul camarilei regimu
lui saigonez, disensiunile dintre 
principalele trersonaje Tlueu- 
Ky se adincesc. Pentru a cal
mii spiritele și a salva aparen
tele se încearcă in prezent li
nele formule de compromis.

5 Simbălă „președintele" Tliieu 
Ia holărit crearea unui „cabi

net de război" însărcinat cu 
„coordonarea ansamblului po
liticii guvernamentale sud- 
vielnameze". Noul cabinet ar

■ avea un caracter neoficial și 
ar constitui un lei de „trium
virat" in cate și-ar putea face 
loc și „vicepreședintele" Ky 
aliat în momentul de fa/ă în

dizgrația protectorilor săi a- 
triericani. Thieu plănuiește și 
crearea altor organisme, cum 
ar li „un consiliu de securi- 
iote" in care să-și instaleze, 
după cum se vede, nu numai 
prietenii intr-ale corupției, ci 
și adversarii nemulțumiți. Ob
servatorii politici se întreabă, 
fără să-și ascundă zâmbetele 
ironice, ce ar putea oare să 
mai coordoneze diferitele co
mitete apărute în ultima vre
me In Saigon, ca ciupercile ? 
Căci se știe prea bine cine 
„coordonează" politica „guver
nului" de la Saigon...

Prin, agitația și forfota schim
bărilor de cabinete se încear
că de fapt să se creeze iluzia 
unei activități pentru a justi
fica în ochii sprijinitorilor lor 
funcțiile și pachetele de do
lari primite. „Eficienta" aces
tor măsuri este de-a dreptul 
ridicolă. Forțele de eliberare 
națională, sprijinite de întrea
ga populație sud-vietndmeză, 
obțin zi de zi succese tot mai 
mari in lupta Împotriva aces
tui regim urii de popor care 
se mai menține numai datorită 
prezentei celor peste jumătate 
de milion de militari americani 
pe teritoriul Vietnamului de 
sud.

I. ALEXANDRESCU 

nească, călduroasă de care s-a bu
curat în timpul șederii sale in Italia, 
din partea activiștilor C.G.I.L. și a 
oamenilor muncii din Taranto, To
rino, Florența și Roma, tovarășul 
Gheorghe Apostol a accentuat im
portanța dezvoltării și pe viitor a 
relațiilor de cooperare între cele 
două centrale sindicale naționale, în 
interesul oamenilor muncii din Ita
lia și România, al unității de acțiune 
a mișcării sindicale internaționale, a 
cauzei păcii și progresului social.

După-amiază, tovarășul Gheorghe
Apostol și Agostino Novella, secre
tar generai al C.G.I.L., au semnat 
comunicatul comun privind vizita 
delegației U.G.S.R. iu Italia.

programul Statelor Unite privind 
dezvoltarea construcției de rachete 
utilizate în lansarea sateliților pen
tru cercetări în scopuri pașnice, 
precum și programul Apollo, care 
prevede trimiterea unei nave cu 
echipaj uman în Lună. Au fost vizi
tate unele instalații folosite de Ad
ministrația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului cos
mic în operațiile de lansare a sate
liților.

In seara aceleiași zile, delegația 
română a sosit în orașul Orlando, 
principal centru al Floridei de mij
loc. In cursul zilei de 23 iunie, oaspe
ții români au vizitat obiectivele de 
interes cultural și turistic din Or
lando și din împrejurimi. Duminică 
după-amiază, delegația a sosit, pe 
calea aerului, la New York.

lele Consiliului Popular al județului 
Sibiu.

In cursul zilelor de vineri și sîm- 
bătă, delegația P.C.R. a făcut o că
lătorie in regiunea Thingvllir, unde 
a vizitat centrele hidroenergetice, 
fabrica de produse lactate de Ia 
Selfoss. instalații ale sistemului de 
captare și pompare a apelor ter
male, care asigură încălzirea ora
șului Reykjavik, culturi de seră în
treținute cu ajutorul apelor termale, 
centre turistice și alte obiective ale 
economiei regiunii.

La încheierea vizitei, conducerea 
Partidului Socialist Finit din Islanda 
a oferit o masă in cinstea delega
ției P.C.R. A participat, de aseme
nea, Vasile Pungan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Is
landa.

La plecare, pe aeroportul Keflavik, 
delegația P.C.R. a fost condusă de 
Einar Olkeirsson. președintele 
P.S.U.L, Kjartan Olafsson, secretar 
executiv, Haraldur Steinthorsson și 
aiți membri ai Comitetului Executiv 
al P.S.U.L

F I L I P I N E

tUtmare din pag. 1)

7 000 de insule1' — „baguio", cum 
îi spun localnicii — așa a izbucnit 
insurecția care, deși înăbușită, a 
reprezentat semnalul eliberării de 
sub spanioli. In aceste zile de glo
rioasă rezistență a fost ucis și unul 
din cei mai mari fii ai Fillpinelor: 
Jose Ristal. La 12 iunie 1898 se va 
proclama independența Filiplnelor. 
Martiriul popoarelor nu va înceta 
însă în acest sfîrșit de veac al 
XfX-lea. După trei ani de existență 
a Republicii Suverane Filipine, de
clarată în 1899, pământul acestei țări 
va cunoaște acțiunile armate ale 
S.U.A., demascate cu virulență de 
marele scriitor american Mark 
Twain. De la începutul secolului 
nostru se schimbă deci stăpânul. De 
astădată, S.U.A. vor trece la ocupa
rea și a altor teritorii : Hawaii șl 
încă cîteva insule polineziene. La 
începutul anului 1942, Filip,inele 
sînt invadate de trupele japoneze 
și din acel moment începe cortegiul 
unor noi suferințe. Dar, în același 
an, se formează armata de eliberare 
autohtonă, cunoscută sub numele 
de ..Hukbalahap" sau „Huk", care 
va da lovituri grele oicupautului. 
„Huk", condusă de comuniști, va 
mobiliza masele largi și v.a înscrie, 
cu viețile a mii de oameni fapte do 
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.

Țara celor 7 000 de insule dispu
ne de bogate zăcăminte de cărbu
ne, minereu de fier, crom, aramă, 
magneziu și aur (locul al șaselea pe 
lista producătorilor metalului gal
ben în lume). Cu aceste bogății na

Mira iiiilitiiiii 
iiiiiiilimle
a partidelor tonislo 
ti iiKitutsii

BUDAPESTA. — După cum trans
mite agenția M.T.I., grupul de lu
cru pentru pregătirea documentelor 
consfătuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești s-a 
întrunit la Budapesta între 13 și 21 
iunie.

La întrunire au participat repre
zentanți ai 38 de partide comuniste 
și muncitorești. Partidul Comunist 
Român a fost reprezentat de un ob
servator.

La întîlnirea grupului de lucru se 
arată în comunicatul transmis de a- 
genția M.T.I., a avut loc un schimb 
multilateral de păreri cu privire Ia 
însemnătatea și conținutul principa
lului document al consfătuirii, al că
rui titlu este: „Sarcinile luptei an- 
tiimperlaliste în actuala perioadă și 
unitatea în acțiune a partidelor co
muniste și muncitorești și a tuturor 
forțelor antrimperialiste".

Participant^ la întrunire au că
zut de acord asupra altor subiecte 
ale activității grupului de lucru.

A 52-a conferință
a 0. I. M. de la Geneva

GENEVA. — La cea de-a 52-a con
ferință a Organizației internaționale 
a muncii (O.I.M.) se dezbate o re
zoluție prin care se cere țărilor 
membre ca pînă la sfîrșitul acestui 
an sa anunțe și să pună în practică 
hotărirea de a pune în libertate pe 
toți activiștii sindicali arestați sau 
condamnați pentru activitatea lor 
sindicală. Deși țările vizate nu sînt 
menționate în rezoluție, oficialitățile 
O.I.M. au precizat că este voi ba 
de Spania, Grecia și unele state din 
America Latină, printre care Argen

încendm pe bordoî 
cargoului 
„NoHh America4®

HONOLULU. — La bordul Car
goului american „North America", 
aflat în Pacific în drum spre Peru, 
a izbucnit un puternic Incendiu care 
a obligat echipajul să părăsească 
nava. Doi membri ai echipajului au 
dispărut. Ceilalți 22 de marinari al 
navei, care s-au aflat la 630 mile 
sud-est de Honolulu, au fost salvați.

turale și însemnatul potențial uman, 
Filipinele au o economie în curs 
de dezvoltare în care se resimte 
lipsa unei industrii puternice. De 
altfel, sectorul principal al econo
miei îl formează agricultura contro
lată de marii latifundiari. In anii de 
după obținerea independenței s-a 
remarcat și o pătrundere tot mal 
masivă a capitalului american, fe
nomen resimțit de cercurile finan
ciare autohtone și, în primul rînd, 
de omul de rînd. Este cunoscut și 
faptul că Filipinele participă cu un 
contingent de 2 000 oameni la răz
boiul agresiv declanșat de S.U.A. 
în Vietnam. Această colaborare cu 
guvernul de la Washington a avut 
drept rezultat și crearea unor baze 
americane pe pământul filipinez. 
Forțele democratice ale țării și chiar 
unele oficialități se pronunță acum 
deschis împotriva actualei stări de 
lucruri, a colaborării cu S.U.A. pe 
plan militar. Ziarul elvețian „Neue 
ZUrcher Zeitung" arăta că generația 
tânără se află în fruntea valului de 
„filipinizare", fenomen ce reflectă 
unele aspecte ale luptei pentru in
dependență economică, pentru ieși
rea de sub influenta politică a „co
laboratorului” american. Rândurile 
„Doves"-ilor (porumbeii — cei ce 
se pronunță împotriva războiului) 
cresc continuu și se remarcă o tre
zire lentă, dar siqură, a poporului 
filipinez la realitate.

In luna iunie, Filipinele sărbăto
resc împlinirea a 22 de ani de cînd 
steagul național a fost ridicat pe 
clădirea parlamentului din Manila, 
capitala tării, moment ce semnifică 
pentru poporul celor 7 000 de insule 
un nou imbold, o nouă speranță la 
o viață așa cum au visat-o legen
darii luptători pentru independență 
în sutele de ani de restriște.

ioaltatete priffliâî tur * serat»
al alegerilor din Franța

Noi atacuri ale patrioților
sud-vieinamezi

PARIS. — Ministerul Afacerilor in
terne al Franței a dat publicității 
luni un comunicat oficial în legă
tură cu rezultatele primului tur de 
scrutin al alegerilor legislative care 
au avut loc duminică. Potrivit comu
nicatului, au fost declarați aleși 154 
de candidați în metropolă, care au 
obținut majoritatea absolută de vo
turi. Pentru cei 316 deputati care 
vor fi desemnați la cel de-al doilea 
tur de scrutin la 30 iunie — de ale-

-- ® —

Proteste împotriva
politicii economice

TR1EST. — După două zile de 
ciocniri, între forțele de poliție și 
sutele de manifestanți care protes
tau împotriva politicii economice 
duse de oficialitățile orașului, cal
mul a fost restabilit la Triest. In ur
ma incidentelor de sîmbătă, 50 de 
manifestanți au fost arestați. Orga
nizațiile sindicale afiliate Confede
rației Generale a Muncii și Uniunii 
Italiene a Muncii au lansat o che
mare la greva generală pentru ziina 
de 25 iunie.

tina. Rezoluția, care este aprobată 
de Comisia de rezoluții a O.I.M., 
cere, de asemenea, ca această orga
nizație să inițieze un program con
cret pentru apȘrarea drepturilor o- 
mului și să ceară tuturor țărilor 
membre ca pînă în 1969 să ratifice 
convențiile cu privire la desființa
rea muncii forțate, libertatea de a- 
sociere, dreptul de a se organiza 
tratative pentru contracte colective 
de muncă și înlăturarea discrimină
rilor în folosirea forței de muncă.

O FAMILIE DE ROBINSONI
LOS ANGELES. — Richard Ault, in virstă de 30 de ani, Împre

ună cu soția și fetita sa in virstă de 4 ani, s-au 'îndreptat la bordul 
unei nave italiene spre Insula Suvorov, aflată la peste 000 kilometri 
est de Insulele Samoa.

Ault a declarat că va incerca să retrăiască timp de un an viața 
Iui Robinson Crusoe pe această insulă nelocuită, descoperită de naviga
torii ruși acum 100 de ani.

Insula, cu o lungime de 1,2 kilometri și o lățime de 0,8 kilome
tri, este acoperită de arbori tropicali.

La împlinirea unui an de la stabilirea pe insulă, nava italiană 
„Grazzlella Zetla" va readuce familia lui Ault la Los Angeles.

Pufermce incendii în California
LOS ANGELES. — Mii de hectare 

de păduri din California continuă să 
fie mistuite de incendiile izbucnite 
săptămîna trecută. Unele dintre a- 
cestea au fost stinse de echipele de 
intervenție pentru paza contra in
cendiilor și de pompierii sosiți din 
orașul Los Angeles și din orașele

Șomajd — cawză 
majoră 
a tulburărilor 
din Sa U. A.

WASHINGTON. — Discriminarea 
rasială rămîne o barieră majoră pen
tru cetățenii de culoare din Statele 
Unite care încearcă să obțină un 
loc de muncă, scrie în revista „The 
Federationist", George Meany, pre
ședintele uniunii sindicale america
ne AFL-CIO, care subliniază că 
șomajul constituie o cauză majoră a 
tulburărilor sociale din Statele Uni
te.

Ultimele cifre publicate de gu
vernul american arată că în rîndu! 
persoanelor de culoare șomajul a- 
tinge 6,4 la sută, adică dublul pro
centului de șomeri înregistrat în 
rîndul albilor.

Greve 
ale muncitorilor 
canadieni

OTTAWA. — In Canada continuă 
greva muncitorilor care deservesc 
ecluzele 'canalului St. Lavrence, de
clarată vinerea trecută în sprijinul 
revendicărilor de majorare a sala
riilor. In urma ' grevei, 80 de nave 
sînt blocate pe această importantă 
cale de navigație între Oceanul At
lantic și porturile de pe malurile 
marilor lacuri.

lin provincia canadiană Ontario se 
află, de asemenea, în grevă munci
torii de la fabricile de bere. Cei 
2 700 de greviști cer sporirea sala
riilor și îmbunătățirea sistemului 
pe pensionare. 

qălorii din Franța metropolitană — 
va fi suficientă majoritatea relativă 
de voturi.

După primul tur de scrutin rezul
tatele oficiale sînt următoarele : din 
cei 28 1 71 635 do alegători înscriși 
pe listele el ■< loi ale, s-au prezentat 
la urne 22 539 743, adică 80,01 la 
sută. Peste 5 milioane de alegători 
s-au abținut do la vot. iar aproxima
tiv 400 000 de . voturi au fost decla
rate nule.

In favoarea partidului de gtivcr- 
năminl „Uniunea pentru apărarea Re
publicii", au votat 9 663 605 de ale
gători (43,65 .la sută), pentru Parti
dul Comunist Francez — 4 435 357 
(20.03 la sută), pentru Federația Stin
gi! Democrate și Socialiste — 
3 654 00'2 (16.50 la sută), iar pentru 
centrișli — 2 290 165 (10,34 la sută).

învecinate, în timp ce altele nu au 
putut fi puse încă sub control.

Avioane și elicoptere participă la 
operațiunile de stingere a incendi
ilor, aruneînd substanțe chimice.

Cercetări perafru 
găsirea navigatoru
lui Âîec Rose

LONDRA. — Cercetările forțelor 
aeriene militare britanice pentru gă
sirea navigatorului solitar Alee 
Rose, aflat la bordul yach-tului „Li
vely Lady" au. rămas fără re
zultat. Ultima dată Alec Rose 
a fost văzut acum două săptă- 
mîni la 400 mile sud de Insulele 
Azore. Ei a părăsit Australia acum 
trei luni îndreptîndu-se spre Anglia 
pe la Capul Horn.

Statistică sumbră
NEW YORK. - O statistică în

tocmită de agenția Associated Press 
arată că săptămîna trecută folosi
rea armelor de foc a provocat în 
S.U.A. moartea a 189 de persoane 
(109 asasinate, 64 sinucideri și 16 
accidente). Statistica se referă la 
săptămîna în care președintele 
Lyndon Johnson a semnat o lege 
prin care sînt instituite unele res
tricții în domeniul vînz.ărilor de ar
me.

Potrivit datelor publicate le Bi
roul Federal de Investigații, în 1966 
au fost uciși cu arme de foc 6 500 
de americani, adică în medie 125 
pe săptămînă.

Diamant de 162 
carafe

CAPETOWN. — Intr-o mină din 
Bollsbank (Republica Sud-Afrlcană), 
un muncitor a găsit un diamant de 
162 carate în valoare de aproxi
mativ 120 000 dolari. Prețioasa pia
tră se află acum în posesia unuia 
din patronii minei.

SAIGON. — După cum anunță a 
gentia de presă Eliberarea, • în peri
oada 10 —14 iunie, detașamente ale 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în cursul atacu
rilor declanșate in provincia Kon- 
tum, au scqs din lupta trei compa
nii americano-saigoneze. Ele au do- 
borît și două avioane. Aceeași a- 
qenție informează că la 17 iunie pa-

Avioane americane doborîte
HANOI. — Agenția VNA anunța 

că unități antiaeriene ale Armatei 
Populare Vietnamezi' au doborît li 
23 iunie un avion american de re
cunoaștere fără pilot care pătrunse
se în spațiul aerian al Hanoiului. 
In ultimele zile, alte două avioane

VIETNAMUL DE SUD: Aspect dinlr-unul din cartierele cuptl'ti 
lei sud-vielnumeze — Saigon, unde s-au dai lupte grele între foi
tele patriotice și trupele americano-snijnie/e.

Limitarea schimbului de mărfuri 
între cele două Americi

RIO DE JANEIRO. - Reprezen
tanții guvernelor din țăiile Atnerl- 
t ii Latine și-au exprimat in mod pu
blic nemulțumirea față de prezenta
rea în Congresul S.U.A. a unor pro
iecte de legi care vor avea ca efect 
limitarea schimbului de mărfuri in
tre cele două Americi. Intr-un me
saj adresat Congresului american, 
cunoscutul economist latinb-ameri- 
can Carlos Santamaria, președinle-

Antrenamentele 
cosmonauților 
în camera cu vid

HOUSTON. La centrul de cer
cetări spațiale din Houston a înce
put duminică o nouă fază a antre
namentului cosmonau|ilor americani. 
Este vorba despre echipa compusă 
din Vance Brand, Joseph Kerwin și 
Joe Engle care s-au aflat deja timp 
de o săptămînă într-o cameră ter
mală cu vid. Duminică ei au început 
„reintrarea în atmosferă" cu o du
rată de 48 de ore.

Potrivit programului, cabina cu 
vid este o versiune a cabinei „A- 
pollo-101", care va efectua călătorii 
spre Lună cu echipaj uman.

In ciirsul șederii lor în cabină as
tronaut» au fost aprovizionați cu 
oxigenul, hrana și apa pe care le 
vor folosi în cursul călătoriei reale 
spre Lună.

Formarea noului guvern italian
ROMA. — După o criză guverna

mentală care durează de la 6 iunie, 
în urma demisiei cabinetului de cen- 
tru-stînga condus de Aldo Moro (de- 
mocrat-creșttni, socialiști și republi
cani), Giovanni Leone, senator de- 
mocrat-creștin, a reușit luni să for
meze un nou guvern. Acesta este 
constituit în exclusivitate din re
prezentanți ai Partidului democrat- 
creștin. Principalul partener al- fos
tei coaliții guvernamentale de cen- 
tru-stînga, Partidul Socialist Unifi
cat, a refuzat să participe la noua 
formație politică. Această hotărîre 
a fost determinată de faptul că, la 
recentele alegeri legislative, P.S.U. 
a primit un număr de voturi mai 
mic decît în alegerile precedente, a- 
ceasta fiind considerată o dezapro
bare a colaborării P.S.U. cu demo 
crat-creștlnii.

trioții sud-vietnamezi au supus ți
nui puternic bombardament de ar
tilerie baza americană de la KL mg 
Ba.ng, distiugînd sediul cartierului 
general și al centrului de informații. 
După încetarea tirului de artilerie, 
patrloții au pătruns în teritoriul ba
zei și au aruncat în aer 26 de ma
șini blindate, 30 de tancuri și r.U 
armament.

.î.i fost doborîte în provincia Ha 
Tiinh și în Nglie An, dintre '~are 
unul de tipul „F-105".

Făcînd bilanțul pierderilor suferi
te de aviația americană în R.D. Vi
etnam, agenția precizează că aces
tea se cifrează la 2 990 av'nane.

le „Alianței pentru progres", subli
niază că „orice măsură care limi
tează scurgerea de dolari în Ame
rica Latină va provoca rednc'eroa 
cumpărărilor latino-americane î.n 
S.U.A.". Intr-un ilt mesaj adresat 
șefului Departamentului de Stat, 
Dean Rusk, Santamaria subliniază 
că noua campanie discriminatorie 
împotriva sporirii schimbului de 
mărfuri cu America Latina se duce 
în S.U.A. tocmai într-un moiiient 
cînd acest continent în dezvoltam 
se străduiește să înfăptuiască o ex
pansiune a comerțului exterior.

Manifestații
de protest împotriva 
sesiunii N.A.T.O.

REYKJAVIK. - ScMtinea minis
terială a N.A.T.O . care își deschide 
astăzi lucrările la Reykjavik, a stîr- 
nit numeroase manifestații de pro
test în Islanda. Din localitatea 
Keflavik, unde se află o bază mi
litară americană, a început dumini
că marșul partizanilor păcii din a- 
ceastă tară, la care participă repre
zentanți ai diferitelor organizații ob
ștești și de masă. Participanții • are 
purtau lozinci ca : „Islanda trebuie 
să iasă din N.A.T.O.", „împotriva 
ocupării Islandei", „Pentru dezarma
re, împotriva blocurilor militare", 
s-au îndreptat spre capitala țării 
unde vor avea loc lucrările confe
rinței alianței atlantice,

Rezolvarea crizei guvernamenlale 
este considerată în cercurile poli
tice italiene drept „tranzitorie". 
Noul guvern se bazează pe spri
jinul din atară al P.S.U. Intrucît nu 
dispune de ■> majoritate parlamen
tară, guvernul va rezolva pină la 
toamnă problemele curente cînd vi 
avea Ioc Congresul Partidului So
cialist Unificqt care va hotărî .po
ziția sa fața de participarea la un 
guvern de centru-stînga.

Printre principalii membri ai nou
lui guvern domocrat-creștin, prezi
dat de Giovanni Leone (el deține 
interimar și portofoliul Cercetărilor 
Științifice), se află Giuseppe Medici, 
ministru al afacerilor externe, Fran
co Restive ministrul afacerilor in
terne, Luigi Gui, ministrul apărării 
și Carlo Russo, ministrul comerțu
lui exterior.
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