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DIN VALEA JIULUI,

ni s-a anunțat din par- 
de statistică, în cursul 
unitățile industriale de 
județului Hunedoara, 
îndeplinirea planului

faptul că sporii- 
fost obținute în 

pro-

intensificarea pregătirii la un 
mult superior a elevilor cla- 
a VUI-a.
o mai mare atenție față de

După cum 
tea Direcției 
zilei de ieri, 
pe cuprinsul 
au anunțat
producției globale și marfă pe pri
mul semestru al anului. Au fost ob
ținute în plus 33 000 
oțel și laminate finite
tone fier în minereuri mariă și nu
meroase garnituri de mobilă în va
loare de un milion Iei.

dețul nostru au toate 
pentru a obține un plus 
ția valorică globală de 
milioane iei.

Mecanicul Uoaiiuaș Remus de la Fabrica de produs 
lactate Livezeni eiectuînd revizia și repararea unei instaiaț 
din fluxul tehnologic de prelucrare a laptelui.

rezultate 
oprit, în 
linii di- 
în viitor
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Din raport a reieșit
Și 

per- 
gă- 
un 

sis- 
și

pen- 
ma- 
iar 
pe 

. De 
și, 

elaborat 
generali-

cît mai bogat, 
teoretic să (ie axat 
accesibilității elevilor, 
în comisiile metodice 

pedagogice s-au 
procedee care, 

contribuit la îmbogățirea

cursul anului, școlile cu 
mai slabe. Raportul s-a 
continuare, asupra cîtorva 
rectoare, care să conducă
la îmbunătățirea procesului (nstruc- 
liv-educativ în școlile de toate gra
dele din Valea Jiului. Spicuim cîte
va din aceste măsuri:

® 
nivel 
selor

©
pregătirea elevilor do la secțiile se
rală și fără frecventă.

© întărirea colaborării dintre 
școală și familie.

® sporirea exigentei conduceri
lor școlilor fată de pregătirea ca
drelor didactice ,și față dc cunoș
tințele elevilor.

fn cuvîntul său, iov. Bălan Vi- 
chente, prim-vlcepreședinte al Con
siliului popular județean Hunedoa
ra, s-a referit la faptul că, deși s-a 
reușit asigurarea școlii cu cadre 
bine pregătite profesional, deși s-aii 
făcut însemnați pași înainte, mai 
sînt încă destule lipsuri. Este ne
cesară, a spus vorbitorul, o mai in
tensă și continuă preocupare pen
tru pregătirea elevilor mai slabi Ia 
învățătură ; 
tive să nu 
dallrini, mai 
recție sînt 
Trebuie, în
dezvoltată o puternică 
masă în școli. Alte 
ar trebui să stea în 
sînt, după cum arăta 
garea mai strânsă a 
de viată, de practică, 
să preocupare pentru 
întreținerea 
așa tel 
«fi 
bine.

In încheierea, ședinței, Iov. Lazăr 
David, prim secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P C.R. pre
ședintele Consiliului ponular muni
cipal, a subliniat direcțiile în care 
trebuie intensificată munca școlară, 
a dat indicații nrotoiase privnd îm
bunătățirea continuă în viitor a 
întregului proces instructiv-educativ 
în școlile Văii Jiului.

Merită subliniat 
rile enunțate au 
principal pe seama creșterii
ductivității muncii în industria ju
dețului. De asemenea, aiț fost înde
plinite și depășite obligațiile con
tractuale față de beneficiarii exter
ni cărora le-au fost livrate în plus 
produse în valoare de 24 milioane 
Iei.

La rezultatele obținute, o contri
buție importantă au adus și unele 
unități economice ale industriei 
niere din bazinul Văii Jiului.

Pînă la sfîrșitul semestrului 
lendaristic, oamenii muncii din 

condițiile 
la produc- 
circa 110

Marți după-amiază, a avut loc 
ședința Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Pe
troșani, în care s-a analizat modul 
de desfășurare a procesului instruc
tiv-educativ în anul școlar care s-a 
încheiat și s-au stabilit sarcinile 
care revin în viitorul apropiat șco
lii, ca principal factor de ridicare 
a nivelului cultural, ca primă veri
gă în sistemul de pregătire a ca
drelor. Raportul prezentat de Iov. 
prof. Bădău Victor, inspector școlar 
județean, a creat baza unor discu
ții fructuoase,
că eforturile (acute de partidul 
statul nostru pentru continua 
fecționare a învățământului s-au 
sil In școlile din Valea Jiului 
cadru propice pentru o muncă 
tematică, caracterizată prin elan

- simt do răspundere. Pentru asigura
rea conținutului științilico-educati v 
al lecțiilor. încă de la începutul fi
nului școlar trecut, s-a trasat ca 
sarcină directorilor de școli să ur
mărească cu maximum de exigență 
preuătirea cadrelor didactice 
tru fiecare lecție, folosirea unui 
teria.l didactic 
materialul 
principiul 
asemenea, 
consiliile 
metode si 
zate. au
cunoștințelor profesionale ale cadre
lor didactice. In raport s-a consem
nat de asemenea, faptul că, penitru 
ridicarea necontenită a calității în- 
vățămîntulul, s-a pus accent pe ne
cesitatea cunoașterii individualității 
elevilor, pe ajutorarea elevilor cu 
lacune în pregătire, în acest, sens 
adueîndu-și prețioasa contribuie și 
organizațiile U.T.C. Raportul, destul 
de analitic, mal puțin... autocritic, 
n-a insistai însă cu explicații, după 
cum au arătat apoi cei care au luat 
cuvîntul la dezbateri, asupra pro- 
centaiului scăzut de, prpmovabllita- 
te (85 la sută pe totalul claselor 
școlilor Văii Jiului), . asupra lacu
nelor din educația elevilor, asupra 
metodelor folosite pentru cuprinde
rea tuturor copiilor în procesul de 
Instruire, asupra modulul cum 

controlate șl îndrumate,

problema muncii educa
ție privită atît de tran- 
ales că în

foarte multe 
acest scop,

această dl- 
de făcut, 

creată și 
opinie de

probleme care 
atenția școlii 
vorbitorul, le- 
învățămîntulu.l 
o mai i.nten- 
păstrarea șl 

mobilierului școlar în 
îneît asnectul gospodăresc 
,r „x c-hUribc* în
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In ziua dc. 24 iunie a. c. 
colectivul celui mai mare sec
tor minier din Valea Jiului 
și-a realizat planul semestrial, 
Este vorba de harnicul colec
tiv al sectorului V de la E. M. 
Lupeni. Bilanțul cu care mi
nerii de aici încheie primul 
semestru este deosebit de 
fructuos.

@ Producția extrasă de la 
începutul anului: 250 800 tone 
cărbune;

® Cel mai mare randament 
din cadrul exploatării: 4,015
tone/post cu 103 kgzpost mai 
mult decît s-a prevăzut în 
plan.

© Realizarea și depășirea 
planului Ia lucrările de pre
gătire.

© Obținerea a 300 000 Iei 
economii Ia prețul de cost, pe 
cinci luni.

Care este secretul acestor 
succese ?

„Nu e vorba de 
creț — ne relata 
de brigadă Petre 
Brigada pe care

nici un se- 
minerul șef 
Constantin, 
o conduc,

compusă din 90 de oameni, e

formată în mare parte încă din 
anul 1958. De atunci ea s-a 
„sudat" continuu. La succesul 
colectivului și-a adus și își 
aduce aportul fiecare membru 
al brigăzii. împreună învingem 
toate greutățile ivite în abataj.

Desigur obținerea unor re
zultate bune este asigurată în 
primul rînd de actuala dotare 
a abatajelor : podirea și susți
nerea metalică, tăierea și 
transportarea cărbunelui cu 
mijloace mecanizate".

Șeful de sector, ing. Răspo- 
pa Nicolae ne-a făcut alte des
tăinuiri.

„In sectorul nostru, o preo
cupare deosebită se acordă 
calificării muncitorilor: oame
nii sînt specializați pe faze ds 
lucrări, 80 la sută din colecti
vul sectorului nostru s-a cali
ficat Ia locul de. muncă, și-a 
însușit. în același timp: tehnica 
nouă care a pătruns în toate 
cele trei abataje. Așa se ex
plică că avem brigăzi care fac 
cinste exploatării ca cele con
duse de minerii Butnaru Vic
tor, Aiftincăl Nicolae, Olteana

Alexandru, Tibil loan, Șimo 
Alexandru, Pop Constantin și 
alții. Dar nu ne putem declara 
pe deplin mulțumiți, chiar dacă 
rezultatele sectorului nostru 
sînt dintre cele mai bune, atîta 
timp cît există sectoare care 
au mari rămâneri în urmă. 
Trebuie să ajutăm aceste sec
toare să iasă din impas și le 
ajutăm. Una din brigăzile bune 
din cadrul sectorului nostru, 
cea condusă de minerul Kerteș 
Ioan a fost transferată la sec
torul IV pentru a impulsiona 
lucrările de pregătire de aici" 
— ne declara șeful sectorului.

Mobilizatorii colectivului sînt 
însă comuniștii. La sectorul V 
există o organizație de partid 
puternică care numără peste 
130 de comuniști. Adică din 
cinci muncitori al sectorului, 
unul este membru de partid. 
El sînt însu.flețitorii colecti
vului sectorului V care reali
zează o producție echivalentă 
cu producția dată de două- 
trei sectoare productive de la 
E. M. Lupeni.

P. BREBEN
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PRINCIPIUL
MUNCII COLECTIVE
Șl PERSONALITATEA

ra aerului, Ia Petro-

rsul nopții a oscilat

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:

picloarele pe spătarul scaunului

© Vieme călduroasă.
@ Cerul mai mult senin. 
® Vînt slab din sectorul

t

VREMEA

sudic.

Nicu POPA

Azi, la ora 8, temperatu 
șani, a fost de plus 13 grade. Maxima de ieri 
a cuprins valori de plus 24 grade la Petroșani, 
în timp ce minima din cu 
între plus 12 și plus 13 grade.

Aceasta să fie 
oare vacanța ?

Iată că au trecut zilele cu extemporale, cu teze 
;i examene. S-a încheiat încă un an școlar și 
ca în toți ceilalți au fost emoții, premianți la
crimi de bucurie, felicitări. Astăzi sîntem în pli
nă vacanță. Am văzut bucuria acestor zile în 
jocul zburdalnic de delfini tineri al copiilor la 
strand în privirile perechilor de adolescenți din 
parcuri, în zumzetul străzii.

Am văzut, însă, și unele aspecte ale vacanței 
care au declanșat un semnal de alarmă ce 
dori să se amplifice prin rîndurile de față și 
pătrundă în zona de activitate a pedagogilor 
lelor de vacanță : părinții. Am văzut copii de 
cursul elementar consumînd cafele „duble", 
aerul cel mai senin din lume, iar alți colegi 
de-ai lor, fumînd ca turcii după colțul blocului'. 
I’e cei mai mari, care doreau cu tot dinadinsul 
să-și „etaleze" personalitatea omului „liber", i-arn 
văzul în sala de cinematograf rezemîndu-și cu 
dezinvoltură 
din față (care din fericire era liber) sau făcînd

același lucru de astă dată pe tapițeria scaunelor 
din cofetărie. Cei mai îndrăzneți și cu „bursă" 
de vacanță, alocată de-acasă, populează, localu
rile pînă seara tîrziu și în sfîrșit o mulțime ne
firesc de plictisită mutilează aceste zile bătînd 
strada de la un capăt la altul, o dată și încă o 
dată și încă de cîteva zeci de ori fără nici un 
țel și gînd decît vreo remarcă despre cutare 
lată sau cutare film. Această defilare a plictise
lii și monotoniei, măsurată pe sute de metri este 
deseori epilogul unei zile de vacanță.

Aceasta să fie oare vacanța ?
Sînt mii de feluri de a concepe ceea ce nu

mim „distracție". Depinde, însă, de educația ce 
se face în acest sens, dacă tînărul știe să le 
aleagă pe cele mai bune; mai folositoare.

Consider că odihna activă și, în general, pricepe
rea de a folosi o vacanță este expresia gradului 
de cultură al tineretului nostru. Excursiile, lec
tura, televizorul, teatrul, cinematograful sînt 
cerințe la fel de importante pentru tineret ca 
și nevoia de a cunoaște, de a se afirma, de a 
contribui prin ceva la activitatea societății noas
tre.

Adolescența chiar și în „vacanța" este și tre
buie să fie vîrsta cînd omul începe să se simtă 
dator să ia parte conștient și entuziast la acți
uni pe care mai tîrziu le va continua, punînd 
în valoare toată pregătirea și aptitudinile sale.

La rampa de în
cărcare a exploa
tării forestiere Va-
lea de Brazi, 
torul Lupeni 
pregătește un 
transport de 
teni de fag.

sec-
se

nou
buș-

C. Mihai

IH
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Sesiunea 
de examene 
a elevilor 
de la cursurile 
fără frecvență

Incepînd de azi și pînă 
9 iulie, elevii 
fără frecvență 
xamenele din
vară. Ei se vor 
fața comisiilor 
hotărîți să facă 
noștințelor
studiul individual și prin 
cultațiile organizate de 
școli.

în 
de la cursurile 
vor susține e- 

sesiunea 
prezenta
de examene 
dovada 

acumulate

de 
î-n

cu-
priti
con- 

către

Cu 5 zile
mai devreme
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Colectivul sectorului III al 
E. M. Petrila și-a realizat sar
cinile de plan semestriale cu 
5 zile înainte de termen.

Pe cele 6 luni, colectivul 
sectorului III a obținut rezul
tate remarcabile. Pînă ieri, 
minerii din sectorul III au ex
tras 114 813 tone cărbune, cu 
1 513 mai mult decît prevăd 
sarcinile de plan semestriale. 
De asemenea, ei au obținut 
56 000 lei economii la prețul 
de cost pe 
deosebit îți 
lor de plan 
conduse de
Gheorghe, Rus Mihai, 
Constantin, Enache 
Jurca Ioan, Miclea loan, 
post ol loan.

5 luni. Un aport 
realizarea Sardini
an adus brigăzile 
minerii Rotaru

Purda
Chirlță,

A-

P
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Importantele documente de partid 
și de stat elaborate în ultimii ani, 
așează pe primul plan al activității 
social-economice . principiul muncii 
colective.

De o importanță hotărâtoare în 
reușita fiecărei acțiuni, munca co
lectivă angajează responsabilitatea 
individuală în elaborarea și aplica
rea hotărîrilor luate, 
larg principiul muncii 
nește în conținu
tul său întruchipa
rea punctelor d“ 
vedere personale, 
contopite și trecu
te prin filtrul gîn- 
dirii comune, colective.

In raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Congresul al IX-lea al 
P.C.R. s-a arătat că „practica între
gii noastre activități demonstrează 
că o persoană oricîte cunoștințe ar 
avea și oricît de capabilă ar fi, nu 
poate rezolva de una singură pro
blemele sau, în cel mai bun caz, le 
rezolvă cu multe neajunsuri".

Prin măsurile recente au fost e- 
laborate căile practice de aplicare 
a principiului muncii colective. Prin
tre acestea se numără și înființarea 
comitetelor dc direcție în întreprin
deri, organe colective de deliberare 
și conducere operativă a muncii.

In lumina realităților curente, 
participarea activă la elaborarea ho
tărîrilor și aplicarea consecventă a 
acestora devin o datorie a fiecărui 
om a! muncii.

Pentru asigurarea unui succes de
plin al spiritului colectiv este ne
cesară garantarea în primul rind a 
funcționării inițiativei personale în 
cadrul colectivității.

Prin
rărilor sociale, 

tr-o colectivitate. Atît omul cît

se • explică reciproc, 
una din aceste entități nu există 
cealaltă. Omul nu trăiește în a- 
colectivității și nici colectivita- 
nu poate exista fără oameni, 
vorba, așadar, de o inlerdcpeit-

Pe plan mai 
colective reu-

opi • © nil
colectivă, în 
va însemna 
grupări care 
teze hotarîri

u Itimă

in vers, 
muncii 

depinde 
analiză

calitatea mun- 
oainenilor ce

omfiecărui 
specialist, 
a unui spe- 
unui colectiv

colectivitatea 
nici 
fără 
fara 
tea 
Este
dență.

Pornind de la acest adevjir, dedu
cem în mod exclusiv că succesul 
colectivului este suma succeselor și 
străduințelor individuale, și

Calitatea 
colective 
în 
de 
cii
o compun. Munca 

practica ei zilnică, ou 
desigur existenta un<w 
să dispute sau să vo- 
în permanență. Legea

recentă fjrivind înființarea comitete
lor de direcție precizează modul cum 
vor funcționa aceste organisme.

Ceea ce însă este necesar a fi 
subliniat constă în aceea ca în ca
drul nou creat, se asigură un climat 
propice pentru evidențierea și dez
voltarea personalității 
al muncii, a fiecărui

Inițiativa personală 
cialist supusă analizei
lărgit și pe deplin competent va pu
tea fi astfel evaluată în mod obiec
tiv în toate fațetele sale. Aceste co
ordonate noi vor permite deci pe 
de o parte atît ridicarea valorii in
trinsecă a inițiativelor individuale cit 
și obiectivitatea declină în evolua
rea lor. Cadrul colectiv desființează 
arbitrariul, subiectivismul.

Statuarea principiului colectiv de 
muncă nu se va identifica niciodată

(Continuare in pag. a 3-a)

Unu! dintre mun
citorii apreciați la 
șantierul nr. 1 Pe
troșani — macara- 
gislul Rush loan.

natura obiectivă a împreju- 
orice om trăiește

S. MICHEL
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Tendințele Australiei în viața
internațională
orașe 
toate 

prima 
națio- 

la 
s-a

In Australia se produce o schim
bare importantă. Țara care pînă nu 
de mult era un amestec de 
izolate, ferme și mine legate 
de Anglia, se unifică. Pentru 
dată se conturează un spirit
nai. Australia, ca și America 
sfîrșitul secolului al XIX-Iea, 
trezit bogată, dar fără să știe cît 
de bogată, situîndu-se deci la înce
putul cuceririi unui loc pe plan mon
dial.

Străvechile legături cu țara mamă, 
Anglia, au fost lăsate treptat deo
parte. Regina Angliei mai este re
gina Australiei. Dar transferul auto
mat al multor procese din Austra
li către Consiliul privat din Londra 
a fost abolit. Medaliile sînt acorda
te de guvernul de la. Ganberra, fără 
consultarea tradițională a reginei 
Angliei.

Din punct de vedere politic, con
ducătorii. australieni înțep, să plă-,.

nuiască un rol mai mare, mai im
portant în făurirea politicii mondia
le, în loc de a urma pur și simplu 
Anglia sau Statele Unite. Ei urmă
resc în special să aibă o influență 
în evenimentele din Asia.

Din punct de vedere militar, Aus
tralia tinde să-și desfacă aripile și

Din LI. S. News

SC World Report

mai departe, înlocuind cel puțin o 
parte din trupele britanice cînd a- 
cestea se vor retrage în 1971 din 
Bazele: Asiei de sud-est. Se știe că 
Australia are deja 8 500 
în Vietnam și alte trupe 
în această regiune.

Dia . punct de vedere

de soldați 
răspîndite

economic.

tara este aproape pe punctul de 
a-și satisface singură necesitățile 
pe măsură ce se dezvoltă industria 
manufacturieră și pe măsură ce se 
descoperă tot mai multe minerale. 
Zăcămintele petrolifere descoperite 
urmează ca pînă la mijlocul anilor 
70 să satisfacă cea mai mare parte 

a necesităților de petrol ale Austra
liei.

Noi mijloace moderne de transport 
unesc treptat țara.

Agricultura se transformă. Tere
nurile care pînă acum au fost nu
mai pășuni pentru oi sînt cultivate ' 
în prezent cu grîu. Industria conser
vării cărnii este înfloritoare...

Toate acestea trezesc un puternic 
val de încredere și independență în 
Australia, pe care americanii îl 
simți în cursul vizitei primului 
nistru australian, John Gorton,

(Continuare în pcig. a 2-a/
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Marginalii la spectacolul clujean cu .piesa :

99 TERIBILI66
Cocteau Uzina electrică

In dramaturgia lui Jean Cocleau 
piesa „Părinți leribili" ocupă 
loc de frunte. Chiar dacă nu 
parte din dramaturgia nouă, 
Brecht. Eugen lonescu, Lotre 
Diirrenmatt, ea se încadrează în 
ce caz, în noua dimensiune a 

occidentale 
teatrul 
mesaj 
lumii

un

caz,
!.matu rqie:
ae. Înrudită cu 

' Brecht — prin 
„realistă" asupra 
irul lui Sartre — prin 

. deoarece profesionează 
cu formula dramatică, 
a lui Diirrenmalt — prin mijloace
le artistice -folosite — dramaturgia 
lui Cocleau se refuză categorisirii 
precise în vreuna dan dramaturgiile

■ amintite. Indiferent de credo-ul ar
tistic și de formula dramatică, me- 
saiirl dramaturgiei ■ ca și al romane
lor, eseurilor, picturii sale etc. vine 
să confirme — și piesa ,;Părinți te
ribili" 
■vărul 
teatral 
poate 
ceptio 
furi.lnr umane 
porană și că. 
arc rădăcini sociale, 
lectica soci-al-obiectiivă.

Cocteau rămîne pe linia unui tea
tru angajant, cu tendințe

i realist și uman, original și
— care face din el, cu 
rin „prin! al dialogului".

+
Drama burgheză mai degrabă co

media tragică — „Părinți teribili" ex
plorează zone sufletești mal adinei, 
ceea ce face oarecum nedrept 
proștii Iul G. E. Clancier că opera 
lui Jean Cocteau este doar un re
flex al realității și nu c situată în 
mijlocul vieții.

Problematica piesei 
din conformismul social, din 
rhilibrul și tarele morale ale 
liei burgheze contemporane — 
răște din realitatea urîtului 
nesc, a anormalului, ca pentru 
firma, parcă, prejudecata că 
înseamnă numai tratarea frumosului
— adică ceea ce este sănătos șl 
moral — și pentru a continua că 
estetica, mai ales cea modernă, in
clude și „urîtul" atunci cînd transf'-

sau 
ori- 
dra- 

contempora-
epic al lui 
și viziunea 

—, cu tea- 
problomatică, 
idei —. sau 
sui generis,

fi face cu prisosință — 
că, dincolo do orice 

dramaturgie nu 
ideologie, de o 
lumii, asupra rapor- 

în societatea contem- 
orico confl-ic-t uman 

refloctînd dla-

dincolo
nici o 

lipsi de 
asupra

ade-
cre7 

se 
con

sociale, 
sclipitor 

adevărat.

re-

inspirată 
deze- 
fami- 
izvo- 
ome- 
a fn- 
arta

M E D I
Proteză cardiacă 
poloneză

la
Sl

Cardiologul prof. Jan Mol, de 
Institutul de medicină din Lodz 
fug. Framtiszek Pluzek au creat pri
ma proteză cardiacă poloneză care 
a salvat deja viata cîtorva persoa
ne. Aparatul se aplică în caz 
tulburare a activității cardiace, 
farct. moarte clinică, precum șl 
fixarea valvulelor artificiale 
cord.

Proteza este dirijată electronic 
Ea se compune dintr-un Intensifica
tor special dirijat de curent electric 
nrovenit de la un electrocardiograf. 
In felul acesta, impulsurile inimii se 
sincronizează
permițînd să se maseze cordul după 
deschiderea toracelui. Aparatul pre
ia funcțiile inimii în perioada critică 
(oare poate dura cîteva ore, uneori 
chiar și cîteva zile) și contribuie 
restabilirea activității normale 

-acesteia.

de 
in
ia
pe

cu intensificatorul,

la
a

Cauzele caivitfei
de curînd se credea că, cai

se datoreșle proastei lunctio- 
a glandelor sebacee. Cercetări 

i este pro- 
faotori principali — 
și nn exces do her- 
(androgan). De în 

atinge

Pînă 
vi ti a .< 
nări a glandelor sebacee, 
■recente au dovedit că ea 
vocații de doi 
r -predispoziție 
molii masculin: 
dalii co inlvokil hormonului

linifre 1 aprilie

artistică se face cu In
sensibilitate. Așa cum 
autorul piesei : „am ti

în 
ei 
în

gurarea lui 
teligență și 
mărturisește 
nut să zugrăvesc o familie în stare
să se contrazică și să reacționeze 
în mod ciudat" — o familie 
care raporturile dintre membrii 
sînt degradate pînă la inuman,
care fiul (Michel) iubește ipe amanta 
(Madeleine) propriului său tată 
(Georges), în care mama (Yvonne) 
tși iubește aproape incestuos fiul, 
iar cumnata (Leonie) își iubește 
cumnatul (pe Georges) cu o tena
citate care devine pînă la urmă 
quasi-criminală.

Unitatea piesei o dă îndeosebi a- 
ceastă Leonie — fata bătrâna în care 
demonicul se amestecă în mod stra
niu cu umanul și care conduce des
tinul familiei spre un deznodămînt 
frizînd ilogicul, cu o luciditate cînd 
cinică, cînd sinceră, 
însă calculată.

clocotul interior, mai mult lacrima 
decît plânsul unei inimi rănite, de 
soție, mamă și cumnată deopotrivă.

Liliana Wellher în rolul Madelei- 
nei — de „sfîntă fată păcătoa
să" — ne-a comunicat o feminitate 
caldă, Ingenuă și cochetă, exube
rantă și reținută, cu un registru su
fletesc din 
acordurile 
montele ei 
— și nici

întotdeauna

du colectivul 
Național din

care n-au lipsit nici 
grave de orgă — în mo
de zbucium din actul II 
clinchetul de clopoței al

tinereții, în pragul unei mari des
coperiri : iubirea adevărată pentru 
Miichel. Mai puțin convingătoare a 
apărut în scena care precede sl.hu- : 
ci dorea Yvonnei.

George Motoi ne-a rodat, 
volt și subtil, 
ciu.nea și Impostura 
cînd fermecătoare 
gata pentru orice < 
dorința de a nu se 
Michel și-a găsit, 
ga, un interpret plin do prospețime 
și voluntarism.

Cu asemenea spectacole de cali
tate. actorii colectivului 
National din Cluj 
totdeauna de cea 
litate din partea 
șănean.

dezin- 
slăbi- 

crudă.
quasi-ratarea,

1 — cînd 
a unui tată 

compromis, din 
complica. Le fel, 

în Harry Baran-

Teatrulul 
se vor bucura în- 
mai caldă osplta- 
publicului petro-

Vulcan. Operato-

nil Săsan Dumitri:,

rinul dinire mun

citorii de bază ai

uzinei, reglînd pre

siunea aburului la

turbina nr. 5.

t

i

I

1

!,

i-

*

jucate.
Leonie, 

ne tran- 
și uman

și sensibili-

★
Spectacolul oferit 

de actori a.i Teatrului 
Cluj -a fost ,de o admirabilă tinută
artistică începînd cu concepția re
gizorală — fără -altă pretenție decît 
aceea de a valorifica critic adevă
rul din piesă, respectînd textul si 
intențiile autorului — și pînă la ’In
terpretarea rolurilor — mai degra
bă compuse, decît, simplu.

Admirabilă în rolul lut 
Silvia Gherlan a reușit să 
smită acel amestec demonic 
cu o rară Inteligentă
late. Talentul și experiența scenică 
și-au spus cuvîntul într-o interpre
tare „nefiresc" de firească, convin
gătoare și de un umanism vibrant, 
răscolitor.

Rolul dificil al Yvonnei, cu deze
chilibrul ei moral, răvășeala-i inferi
oară atît de prezentă și în dezordi
nea din camere, care se integrează 
în peisajul ei sufletesc, a fost 
terpretat cu mai 
poate tocmai din 
prea „lucrat". Căci 
Maria Țipan — a
scrîșnetul unul sentiment tragic de
cît sentimentul însuși, mai mult o 
crispare exterioară — îndeosebi Ia 
Începutul actului I — decît dure
rea însăși, mai mult agitația deCÎ1

in-
puțină reușită 
cauză că a fost 

interpreta — 
redat mal mult

zilele noastre 
mult mai 

cu
După

bărbații 
devreme 

cîteva decenii în 
părerea unui grup 
la clinica de derma-

după maturizare o anumită treaptă 
minimă și dacă există în plus și o 
predispoziție, părul începe să cadă. 
In 
chelesc 
decît 
urmă.
de medici de
tologie a Universității din Hamburg 
aceasta s-ar explica prin faptul că 
tinerii se dezvoltă acum mal repe
de, producția de hormoni masculini 
începe și ea mai repede, iar nivelul 
critic de androgen este și el atins 
mai devreme.

Astmaticii
aud mai bine

corcetărilor 
că astmaticii 
decît ceilalți 

cc pri

Un medic american din Plymouth, 
specialist în domeniul 
acustice a descoperit 
au auzul mult mai fin
oameni și asta în special în 
vește sunetele înalte. Medicul a 
reușit să demonstreze că vocea pă
rinților 
a majorității oamenilor 
că ei emit cu mult mai 
sunete, 
ureche 
sunete 
puțin în parte.
Iltă
tui

sunetele înalte, 
demonstreze 

astmaticilor diferă de 
prin

multe
Pe de altă parte, 
normală nu percepe 

copiii astmatici le percep cel 
Omul de știință ca- 

acum sa .descopere cauza aces- 
fenomen.

15 iwme

David MANIU

SI i

istorice cfuciale.
llie Stamate. 3 încetai

vioici unea

al 
din

unor mo- 
istoria po- 

revohiția 
Principate-

llie Stamate dim comuna Ilo- 
văț, satul Firiziu în vîrstă de 
135 de ani a încetat din viată. 
Pînă în ultima vreme acest 
țăran mehedintean și-a păstrat 
în mare parte 
luciditatea.

Contemporan 
monte cruciale 
porului nostru
de la 1848, Unirea 
lor, războiul pentru cucerirea 
independenței de stat, cele 
două războaie mondiale și al
tele, llie Stamate a fost în 
ultimii ani unul dintre priete
nii și invitatul de cinste al 
pionierilor, școlarilor, tinere
tului și al multor săteni de pe 
meleagurile mehedințene, 
rora le-a împărtășit 
goste episoade din 
venimente la care a 
tor nemijlocit.

că-
cu dra-

marile e-
fost măr

<1

aceoa 
faptul 
ultra-

dacă o 
aceste

(Agerpres)

Economiile băbești ale po^yiaVei
depuse ia C. E. C au crescut

substanțial
tjDupă cum ne informează Casa de 

Economii și Consemn.ațiuni, în pe
rioada 1 aprilie — 15 iunie, crește
rea soldului economiilor bănești ale 
populației, depuse la unitățile C.EC, 
a fo-st cu 29,3 la sută mai mare de
cît creșterea realizata în întregul 
trimestru II al anului trecut.

Pentru sumele păstrate la Casa de 
Economii și Gonsemnatiuni, depu
nătorii beneficiază de importante a- 
vanlaje : sporirea sumelor depuse 
prin dobânzile și cîștigurile acorda
te de CEC, ca și scutirea acestora 
de orice fel de impozite și taxe.

(Agerpres)

din deșeuri de sticlă
Specialiștii Fabricii de geamuri 

din Mediaș, județul Sibiu, au obți
nut din deșeuri primele plăci din 
sticlă spongioasă pentru construc
ții. Avînd o greutate de 4—-5 ori 
mal mică decît cea a materialelor 
clasico, cărămizile din sticlă spon
gioasă sînt utilizate la construcțiile 
de pereți despărțitori și acoperișuri. 
Pereții făcuti dintr-un asemenea ma
terial au caracteristici superioare de 
izolare fonică și termică. Totodată,

cărămizile din sticlă, avînd o ade
ziune mare fală de liantele obișnui
te, se pretează a fi acoperite cu di
ferite materiale ornamentale ca 
geam emailat, plăcute din masă 
plastică etc. Prețul de cost al noi
lor materiale pentru construcții este 
de circa 5 ori mai mic decît a] că
rămizilor obișnuite.

^Agerpres)

MOTIV

Există la marginea Lupeniulul, 
două cartiere învecinate — cartie
rele Lopșteiin și Sohodol. Le des
parte doar- un pîrîiaș — Soliodolul. 
De cînd se știu, locuitorii celor 

-douli cartiere au trăit în pace și 
buna înțelegere. Sohodolenii treceau 
pîrîiașul —. e foarte ușor, doar au 
la dispoziție șoseaua asfaltată — șl 
făceau cumpărături în magazinele 
din Lopștein. La rîndul lor cei din 
Lopștein treceau și ei în cartierul 
învecinat și în multe zile libere își 
găseau locuri de popas, de tihnă pe 
marginea pîrîiașului. Și anii s-au 
scurs. De vreo doi ani, însă, rela
țiile de bună vecinătate ale celor 
două cartiere s-au dezvoltat și mal 
mult. Competrolul a „deschis" pe 
un teren viran din fala blocurilor 
din -Sohodol un punct de distribuire 
a buteliilor de aragaz. Zis și făcut. 
Atît cei dim Lopștein cît și cei din 
Sohodol s-au bucurat. Și-au 
schimba buteliile. Dar 
„evoluat". In urmă cu 
extremitatea cealaltă a 
respectiv în Bărbăteni,
a mai deschis un centru de schim
bare a buteliilor. Totuși cei din 
Lopștein preferau să vină cu bute
liile goale, în zilele programate, la 
Sohodol : de ce să mai facă cu că-

putut 
lucrurile au 
un an, îll 
Lupeniulul, 

Competrolul

Intr-o seară mu plimbam 
de-a lungul șoselei urmărind 
circulația atît de 
autovehiculelor. In 
plexului comercial 
port, lume multă.

Lîngă magazinul 
vire 
bl ic. 
sesc. 
mort
vrut .să plec cînd un 
ciudat m-a oprit . o clipă, 
auzit o zăngănitură în 
rlorul cutiei telefonice. M-am
apropiat și am văzul în par
tea inferioară 
iii ieșite din 
pă a fost în 
o scrisoare. 
„Subsemnatul 
cu domiciliul 
ru] Aeroport
comercial, n«i: 
centrala automata 
am căutat să tiu 
sarcinilor -pentru

se găsește un 
Am încercat 
Dar... N-am 

tde .mult.

intensă a 
jurul com- 
din Aero-

cu autoser- 
telefon pu- 

să-I folo- 
e 

am
lucru 

Am 
iiite-

știut că 
.Tocmai

cnitul unei hîr- 
cutie. Intr-o cli- 
posesîa mea. Era 
lată;conținutul ei.
Telefon public, 
stabil ’n rartie- 

complexul 
o dală cu 
a orașului, 

la înălțimea 
care m-au

creai. Am salvat 11 vieți °- 
manești cherriînd salvarea la 
timp, am contribuit la 958 de 
comenzi de butelii de aragaz, 
la nenumărate convorbiri ofi
ciale de serviciu și în sfîrșit 
la 399 de convorbiri alo tine
rilor îndrăgostiți. Spre re
gretul meu și a majorității 
cetățenilor cinstiți care folo
sesc telefomil au .apărut însă 
în jurul complexiilui comer
cial niște indivizi 
îmi aduc 
paleolitice, 

•pi, au 
ța - mea
,-,n ©cioplite".

'încă monedele

acestea cu scopul de a des
coperi și a respinge la nevoie 
atentatele acestor 
pi la
Sînt
Nu |
bească

pitecantro- 
ci vi-lizatiei 

recunoscut, 
să vor- 

dar știu să 
(chiar și la 
elementare).

CI.

ciu.dați care 
de epoca 

i pitecantro- 
i la via- 
ivneltele lor 

’Necunoscînd 
de .25 de 

ibani, au încercat să mă ,.în- 
rioapo" eu ,;monede necomes
tibile". Neputînd suporta ..su- 
praalimentatia", am făcut o 
ciroză cu multiple complica
ții. Slmțindu-mă aproape de 
■sfârșit, am ținut mirii osă aduc 
la cunoștința .publică loalo

aminte
Acești 

atentat 
cu r

cuceririle 
ușor de 

prea știu 
i frumos 

behăle după fete 
fete din clase 
Tot timpul fac „turul comp]<>- 
•xului" sau stau Ia colturi la 
pîndă după cîte-o prada. Cînd 
n-au ce face, distrug diferite 
bunuri (telefonul. Gmnilo 
din jurul compkwuliii).

Simt că mor. Rog pe acela 
care descoperă acest testa
ment să-l dea publicității. Rog 
să facă un ape] către fotogra
fii amatori, sa-i pozeze pe a- 
cești pitecantropi în scopul 
păstrării ..portretelor" lor 
pentru generațiile viitoare.

Telefonul ntiblir muribund"

pentru conformitate
■M. F.

ți

Ei at» evitat «n accident 
de cale ferată 0 nouă

Un tren-de-marfă trecea prin sta
ția Prejmei. Aparent nimic neobiș
nuit. Totuși privirile atente ale im- . 
piegaiul'iij de. mișcare Fgdor Ladis- 
lau au observat că garnitura era 
mai scurtă 
ultimul vagon nu avea 
roșu obișnuit. Imediat -a 
Telefoanele au început 
la o ■ stații' la alta. Sra 
mărfarul, c-are circula 
se fragmentase pe drum. Din 46 de 
vagoane, 24 — dintre care unele 
încărcate ■ cu clor lichid — rămăse
seră oprite undeva între stații, pe- 
riclitînd circulația. Impiegatul Fo- 
dor 1,-rdlslau, împreună ci Gbeorqhe

ca .altă dată și, în -plus, 
vagon nu avea felinarul 

. dat . alarma, 
să sune de 
constatat că 
lără oprire.

Gusu din stația Ozuna și operatorul 
Nicolae Leove-anu, au închis ime
diat linia curentă, oprind un tren 
accelerat de călători care 
pleca. Prin intervenția lor 
s-n evitat un grav accident 
ferată.

Pentru fapta lor, ce1 trei i 
au fost felicitați călduros 
ducerea regionalei C.F.-R. și de 
legii Iot și .au fost recompensați cu 
un premiu special. Numeroși călă
tori, care își puteau pierde viața 
într-o catastrofă și-au arătat recu
noștința lor prin scrisori trimise 
regionalei C.F.R Brașov.

(Agerpres)

închis
un

tocmai 
promptă 
de cale

lucrători 
de con- 

co-

j

•Ș
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instalație

(Agerpres}

PE TEME
CE TA ȚENEȘTI

realiza- 
semiautomată 

ea însăși alege 
de lucru.
de o mașină 
forează sonrle- 

rotativ. A-
se întîlnesc roci 

comandă 
roșu 

un 
un

In Kirghizia a fost 
tă o instalație 
de foraj care 
regimul optim

Este vorba 
compactă care
le prin procedeu 
tun ci cînd 
tari, pe tabloul de 
se aprinde un semnal
și mecanicul, apăsînd pe 
bulon, trece instalația la 
regim de lucru percutant-ro- 
lativ. Instalația este destinată 
perforării găurilor de mină 

adîncimea pînă la 12 m 
galerii orizontale și încli

nate.
Instalația a fost realizată la 

Institutul fizicii și mecanicii 
rocilor muntoase din Frunze 
Acest agregat electric este 
superior din punct de 
economic instalațiilor 
matice. Productivitatea 
cii lucrătorilor 
noua instalație este de 2— 
2,5 ori mai mare decît aceea 
obținută la forarea prin per
forare. Toate operațiile auxi
liare sînt mecanizate.

Prototipul instalației a 
rezultate bune în cursul 
cercărilor în producție și 
curînd ea va fi fabricată 
serie.

pneit-
nmn-

care folosesc

dat
in-

r

1

i

î

l

I

rucioarele cu buteliile 5 km în plus, 
cînd puteau schimba buteliile 1n 
imediata lor vecinătate. Totul st ii 
fost în ordine dacă cineva n-ar fi 
făcut i descoperire ,,senzațională" ț 
Cartierul Lopștein aparține do ora
șul Lupeni, iar Sohodolul de Vul
can. Deci, cum îndrăznesc lupenenlt 
sa treacă cu buteliile pîrîiașpl șl 
să beneficieze de ..drepturile sacre" 
ale sohodolenilor. Și omul și-a îm
părtășit si altora „descoperirea". 
Astfel s-a născut dintr-o dată un 
„murmur". Intratlevăr „ce cantjă Iti- 
penenii printre mol?" Și din incest 
murmur s-au născut animozitățile, 
adevărate certuri care an depene- 
rat în scene penibile atît pentru li
nii cît și nontrii alții, dar mai ales 
pentru copii. Fio bătrîn. fie femeie 
sau copil, de mai îndrăznește kine- 
va să vfrfă 'din ‘Lnpștefn șl •ia se 
așeze în rînd pentru butelii îrj So- 
hodol, i se ia butelia și se dă i la o 
parte. „Intîi net, cei din Sohodol șl 
doar dacă rămîno..." In ultimul timp 
s-a suspendat însă orice compromis. 
Sohodolenii au „cîștiqat" de parte-a 
lor șl pe distribuitorii do butel'î de 
pe mașinile Competrolului. Chiar 
dacă le mai rămîn butelii, fac cale 
întoarsă și pleacă cu mașina j fără 
să se sinchisească de ceilalți oame
ni care stau la rînd dar au „nefe
ricirea" să fio de „dincolo* de pî- 
rîul Sohodol.

Iată ctim mult solicitatele butelii 
au ajuns și obiect de discordie în
tre oameni.

In ultimul timp, s-a pus în fafa 
unităților de deservire, cu mai mul
tă tărie decît oricînd, un deziderat 
major: satisfacerea cerințelor ce
tățenilor. Aceasta e „rațiunea de a 
fi" a acestor unități 1 Tovarășii de 
la Competrol care deservesc locali
tățile municipiului se ghidează -după 
un alt raționament? Dar consiliile 
populare din cele două localități nu 
au nimic de spus?

I. D.
P.S.
înaintea apariției articolului de 

față cititorul care ne-a adus la cu
noștință fenomenul de mai sus, a1 
venit la redacție să-și retragă sesi
zarea. In ultimele zile de distribui
re, au fost servi-ti cu butelii de a- 
ragaz la Sohodol și locuitorii din 
cartierul Lopștein. Foarte bine! Dar 
pentru totdeauna ? Nu vor mai con
stitui buteliile motiv de discordie 
pentru locuitorii celor două cartie
re? Iată o întrebare în privința că
reia vrem certitudini. De aceea pu
blicăm însemnarea de fată.La pescuit pe Riul Mare.

fUimate din pag. 1)

S.U.A. Australienii bănuiesc că pre
ședintele Johnson a exercitat pre
siuni asupra lui Gorton pentru a-1 
atrage în S.U.A. în acest moment în 
scopul de a obține sprijin străin pen
tru politica Casei Albe ân Vietnam.

In ce-1 privește pe Gorton, aces
ta va încerca să afle care sînt pla
nurile Iul Johnson și ale eventua
lilor lui succesori în ce privește re
tragerea din Asia după sfîrșitul răz
boiului din Vietnam. Gorton a lăsat 
să se înțeleagă că numai după aceea 
Australia își va anunța intențiile în 
ce privește cît de departe va mer
ge alături de S.U.A. în viitor.

Este discutabil, chiar în rîndul 
susținătorilor lui Gorton, dacă o a- 
semenea independentă fată de S.U.A. 
va fi efidhentă. Se știe că Australia 
nu este încă, din punct de vedere 
militar, în situația de a merge pe 
propria sa cale, chiar dacă o do
rește.

Ceea ce este intr-adevăr semnifi
cativ este faptul că australienii în
cep să gîndească și să acționeze ca 
australieni și nu ca englezi tirans- 
iplantați...

In ultimele șapte luni s-au produs 
două evenimente care au fost consi
derate drept puncte de cotitură pen
tru Australia. Primul a fost devalo
rizarea liFei 'Sterline britanice, la 18 
noiembrie 1967. Pentru prima dată

ța la bazele militare .de la est de 
Suez. Această retragere lasă un gol 
la frontierele Australiei, ceea ce 
o determină să acorde o mai mare 
atenție A.slei. Unul dintre cele mai 
discutate subiecte în editorialele zia-

legăliiri mai strînse cu Japonia. Este 
și de înțeles. Siderurgiștii japonez', 
au semnat deja contracte în valoare 
rle aproape două miliarde de dolari 
reprezeniind -suma pentru minereul 
de fier importat din vestul Austra-

rasKBsasCT'

în istorie. Australia nu a redus și 
ea valoarea monedei sale. Aceasta 
a demonstrat că Australie nu mai 

■ depinde de Anglia ca piață pentru 
produsele sale. Iar Anglia a rămas 
în urma Statelor Unite ca principal 
furnizor al Australiei în ultimii ani. 
„Devalorizarea a pus pecetea națio
nalității asupra Australiei", declara 
•președintele unei importante firme 
miniere. Alții au numit această ac
țiune „o tdecla-rație -economică de 
independență",

‘Gel de-al -doilea punct de -cotituTă 
a ifost -holărîr-ea Angliei de a -iieaiun-

relor <-ste cît de departe trebuie să 
meargă Australia în direcția umple
rii acestui gol. Multi australieni par 
să nu se simtă prea la largul lor 
cînd este vorba de noul accent pe 
care țara lor îl pune asupra Asiei.

Politica australiană de imigrare 
îi exclude în cea mai mare parte 
pe asiatici. Oficialitățile explică cu 
candoare că urmează în principal 
o .politică „a Australiei albe". Ele 
nu doresc să ridice iprobleme ra
siale admițând asiatici sare nu pol 
fi asimilați în societatea australiană...

Reprezentanții companiilor miniere 
•pledează 'deosebit de •on-eigic -pentru

liei. Anul trecut, Australia a vîndut 
Japoniei mărfuri în valoare de 650 
milioane dolari, ceea ce reprezintă 
19 la sută din totalul exportului.

In discuțiile cu vizitatorii ameri
cani, australienii subliniază frecvent 
că țara lor este națiunea „occiden
tală" cea mai apropiată de Asia. Ei 
recunosc că această situație le con
feră calitatea de factor-cheie în pla
nurile strategice ale S.U.A. și Eu
ropei.

In pofida interesului față de A- 
si'a, noua Australie privește însă des
tul de mult către S.U.A. Australia

mai are nevoie, de capital american. 
Investițiile directe ale companiilor 
americane ating suma de două mi
liarde dolari... Exportul S.U.A. în a- 
ceastă [ară a crescut cu 37 la sută 
în 1967, ajtingînd la 891 milioane do
lari, ceea ce reprezintă 25 la sută 
din totalul importului Australiei.

De altfel, o marc parte a schim
bărilor care au loc în Australia sînt 
similare cu cele prin care a trecut 
America. De exemplu : dependența 
de agricultură se reduce din ce în 
ce; industria manufacturieră repre
zintă acum aproximativ 30 la sută 
din pTodusul national global al Aus
traliei, aproape aceeași proporție că 
în S.U.A.; peste o treime din popu
lația de sex masculin a Australiei 
este angajată în fabrici; vaste re
giuni ale tării ati rămas neexplorate 
în mare măsură...

Totodată, guvernul național a ,e- 
laborat un program în ce privește 
realizarea unei hărți geologice a în
tregii țări...

„Australia, scrie Bruce Grant de la 
„The Melbourne Age", este un fost 
avanpost colonial forțat să devină 
o națiune".
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Eficiența acțiunii de organizare 

științifică a producției 
și muncii la E. M. Lonea

Juitiala în turnă cu doi ani de 
trăire conducerea de partid și de 
-tat, acțiunea do organizare științi
fica a producției și a muncii în ra- 
r,urile econonrei naționale, a luat 
i amploare tot mai mare, traducîn- 
d i-so in obținerea de rezultate re
mu cabile în toate unitățile econo-
ni're.

La E. L I. Lonea, în cursul anului
1967, colr ■stivele a lcătuitc în acest
scop au r;nalizat o scrie do proble-
mo impo: lanlc pen tru buna desfă-
șurare a activității în cadrul ex-
ploalării, stabilind măsuri eficienle
ce au adus o contribuție importan
tă la rezullalele bune obținute de 
colectivul exploatării noastre. Ast
fel, au fost elaborate un număr de 
16 studii și analize de către colec
tivul pe exploatare și încă cinci de 
către colectivele di>n cadrul sectoa
relor. Iată cîleva din ele care au 
evul o eficientă mai importantă a- 
supra realizării indicatorilor de 
plan.

4> îmbunătățirea sistemului de 
ha'dare la Lonea III prin introduce
rea mașinii de haldal (generalizarea 
învenției de la E.M. Pelrila) care 
a permis reducerea a circa 12 pos- 
•uri/zi și obținerea unor economii 
la nretul de cost ce se ridică la 
peste 200 000 lei pe an.

Studiul productivității muncii 
pentru anul 1067 și următori! ani 
din cincinal care a arul o însem
nată contribuite in depășirea pro- 
dnctivilă1; muncii pe anul 1967 cu 
24 ko'cărbune ne post.

A îmbunătățirea structurii efec
tivelor do muncitori, ale cănii con
cluzii și măsuri au ajutat la schim
barea favorabilă a ponderii munci
torilor do bază do la 62.1 la sută la 
66.0 la sută fată do totalul munci- 
t rrilor.

WTÂ

Săriți cu 
încredere., 
gardul (

Simbălă 22 iunie. A doua 
zi de... vată. După-amiază. 
Ora 17. Cald. Perioadă acută 
de secetă sportivă I Ca-n fie
care începui de sezon estivali 
Sportivii se odihnesc. Dar nu 
toii. Pe stadionul „Jiul", de 
la terenul de handbal se au
de, crescind, o rumoare, un 
freamăt de întrecere. Elevii 
și elevele școlilor sportive 
din Cluj și Petroșani se pre
gătesc. Intr-un „amical" 
care-a adunat lumea ca-n plin 
campionat ! Poarta marc, me
talică a stadionului e însă 
ferecată. Pe unde au intrat 
spectatorii ? Slîncl pufin în fa
ta neîndurătoarei por/i și in- 
iurind în gind sau încet prin- 
'rc dinți, dilema a lost ușor 
descifrată : Ori prin intrarea 
sportivilor, ocolind (nejustili- 
cal) stadionul, ori escaladînd 
cu curaj împrejmuirea. Si una 
și alta dintre variante nu 
fost posibile. Deși nici una 
nu trebuia utilizată 1 Da' le 
pul cu microbul sportului '

Sub privirile trecătorilor de 
pe stradă sau cele oblădui- 
toare ale unor lucrător • mi
liției, fn trecere pc aeon oa
menii se-avintau cu Încredere 
peste gard Ce era să Iacă I 
Alții, care știau de existenta 
celeilalte intrări, străbătrau 
catacombele din spatele 'ribu- 
nei, ruin fala vestiarelor. ve
nind spre terenul de handbal

De ce ? întrebarea nu ne-o 
adresăm nouă, ci administra
torilor acestei baze sportive 
Poale-or auzi-o! Poale lotuși 
nu sini în vacantă chiri' 'ofif

Așteptăm explicațiile !
V. T.

...Sarcinile de plan, simțitor mă
rile, pe anul 1968 necesită o con
tribuție tot mat eficace a colecti
velor de organizare științifică.

Este de remarcat faptul că în a- 
cest an s-a constatat un mare pas 
înainte în ce privește modul cum 
soluțiile stabilite, măsurile preconi
zate, au fost și sînt aplicate, urmă
rite și deci finalizate. Iată cele ma: 
importante teme rezolvate :

Analiza capacității de produc
ție pe sectoare și exploatare 
în urma căreia au fost luate măsuri 
importante do intensificare a unor 
lucrări de pregătire la sectorul I și 
în special la sectorul II, schimbarea 
unor soluții de pregătire, elimina
rea strangulărilor în fluxul de trans
port, redistribuirea efectivelor etc.

Eficienta măsurilor a constat în 
faptul că începînd cu luna martie 
au realizat planul sectorul I și în 
special sectorul II care timp de 18 
luni nu-și realizase planul de pro
ducție, iar începînd cu luna aprilie 
toate sectoarele exploatării inclusiv 
sectorul de investiții si-an făcut pla
nul de producție.

-$> îmbuna1 ătirea sistemului de 
deschidere a abatajului frontal ori
zontal din stratul 3, blocul IX. sec
torul II prin exploatarea în avans 
a spitalul de sub acoperiș, conco
mitent cu preabatajul respectiv, re- 
nunlîndu-se Ia sistemul unul singur 
preabatai pe folie. Ca urmare, pro
ductivitatea muncii în acest abataj 
a rroern! cu peste 2t'post.

<0 Creșterea profiletor la lucrările 
în cărbune (galerie de panou stra
tul 5 si preabataje pentru abataje
le frontale sectorul IVI care a ușu
rat trecerea la susținerea lucrărilor 
respective cu elemente TH 5 asigu- 
rînd prin aceasta condiții optime do 
transport, ritmicitate, în realizarea

Posibilități mai largi 
de dezvoltare a sportului
în orașul Petrila

In orașul Petrila, sportul are o 
vecile tradiție. Perpetuîndu-se tradi
ția, s-au obținut și în prezent une
le rezultate bune. Secția de lupte li
bere se mîndreșle cu sportivi de 
performantă ca Mot Flortan și Car- 
culea loan — campioni naționali pe 
acest an. In cadrul secției respecti
ve (antrenor prof. Pop Gheorghe), 
se pune un mare accent pe promo
varea tinerelor talente. De altfel, e- 
chipa din Petrila a cîștigat toate 
meciurile disputate în prima etapă 
a campionatului de calificare în di
vizia A la lupte libere. O oarecare 
preocupare a existat și pentru dez
voltarea sportului de masă și a i e- 
lui școlar. Organizarea campionate
lor asociațiilor sportive la șah, tir, 
popice, fotbal, volei, l< ais do masă 
ele. au atras pe stadioane și în săli 
numeroși oameni ai muncii, tineri 
și vîrstnici. Formațiile de handbal 
băieți și fete ale Școli’ generale nr. 
1 Petrila au cucerit în repetate rîn- 
duri titlul de campioni județeni. De 
o largă participare s-an bucurai du
minicile cultural-sportive organizate 
de asociația sportivă Parîngul Le
nea.

Există însă posibilități mult mai 
largi de dezvoltare a sportului în 
orașul Petrila. In ultima vreme se 
simte o delăsare în ceea ce priveș
te sporturile popicelor și ciclismu
lui, discipline mult îndrăgite de pc- 
trileni. Schiul și patinajul, sporturi 
pentru practicarea cărora există iar
na condiții naturale excelente, au 
fost de asemenea neglijate. Lipsuri 
sînt și în ceea ce privește gospodă

producției (stratul 5) și creșterea 
randamentelor cu circa 15 la sulă.

<£. îmbunătățirea sistemului de 
pregătire a stratului 3, blocul 5, 
sectorul III, a cerut executarea unor 
lucrări de pregătire suplimentare, 
dar care permit o îmbunătățire ra
dicală a condițiilor de acces, de 
transport și aprovizionare a brigă
zilor din blocul respectiv. Prin a- 
plicarca măsurilor, preconizate, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 2 tone post și s-au obținut e- 
conomii de circa 7 lei/tona de căr
bune extrasă.

Pentru viilor, atenția colectivelor 
de organizare științifică a producției 
și a muncii va trebui să se îndrep
te spre rezolvarea a noi probleme 
caro ar putea constitui importante 
pîrghi-i spre obținerea do rezultate 
tot mai bune și eliminarea unor de
ficiente ce mai există. De pildă, or
ganizarea locurilor de muncă la lu
crările de pregătire care să permi
tă creșterea vitezelor de avansare 
în vederea recuperării minusului, 
raționalizarea muncii la lucrările de 
suprafață, în special în depozite în 
vederea unei aprovizionări mai bu
ne a sectoarelor, reducerii efortului 
fizic și a posturilor auxiliare; asi
gurarea din timp a unor condiții op
time pentru buna desfășurare a ac
tivității minei pe timp de iarnă.

Succesele obținute inspiră încre
dere și dau imbold pentru continu
area și amplificarea acțiunilor de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, cale slqură spre obținerea 
de rezultate tot mai bune, de ridi
care a eficienle’ ernnomire a ex- 
nloatării.

Ing. BĂLĂNESCU PETRU 
șeful serviciului planificare

E. M. Lonea

rirea bazelor sportive existente șî 
amenajarea de terenuri noi.

Constituirea Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport din 
Petrila, va duce cu siguranță la o 
mai bună coordonare a întregii miș
cări sportive din localitate. De alt
fel s-au și preconizat cîteva măsuri 
menite să ridice la uit nivel mai 
înalt sportul de performantă și de 
masă din Petrila. Campionatul pe 
asociație, va fi completat cu o com
petiție pentru copii dotată cu „Crupa 
celor mici". Scopul acestei compe
tiții este de a depista tinerele ta
lente, de a le învăța să practice în 
mod organizat sportul preferat. Cu 
prilejul sărbătoririi a 100 ani de la 
începerea exploatării cărbunelui în 
Valon Jiului, se va organiza prima 
ediție a „Gupei orașului Petrila" la 
triatlon (popice, fotbal, trîntc sau 
atletism).

Consiliul va sprijini asociațiile în 
crearea de noi ramuri sportive (tir, 
haltere, volei ele.) și afilierea lor la 
federațiile de specialitate. Se vor 
amenaja terenuri de volei și hand
bal pe lîngli^ clubul din Lonea și 
un poligon de tir. Acestea sînt doar 
cîteva din oblect’vele preconiazte a 
fi înfăptuite în scurtă vreme. sub 
îndrumarea Consiliului orășenesc 
de educație fizică și sport din Pe
trila. Printr-o colaborare strînsă 
intre noul consiliu. organizațiile 
LJ.T.C. și sindicale din localitate, 
mișcarea sportivă va cunoaște înflo
rirea și dezvoltarea așteptată.

D. C.

La mina Aninoasa se află 
în curs de montare rastelele 
noii iămpării. Aceasta va a- 
sigura, încărcarea automată a 
lămpilor, iar minerii își vor 
lila singuri lămpile la intra
rea în mină.

In clișeu, electricianul Ke- 
lemen Aiila lucrînd Ia monta
rea rasleleior noii și moder
nei Iămpării.

fmt librarii

Noi cărți tipărite de 
Editura pentru 
literatură universală

Zilele acestea apar în librării noi 
cărți tipărite la Editura pentru lite
ratură universală. Printre acestea sc 
numără „Casa ou coloane" de Wil
liam FaulkneT, volum cunoscut la 
noi sub numele de „Conacul” și care 
încheie celebra trilogie a sudului a- 
merican. Binecunoscutul scriitor 
francez Andre Gide va fi prezent 
cu două scurte romane — „Școala 
femeilor" și „Robert". Romanele — 
editate într-un singur volum — sînt 
concepute sub forma onor confesi
uni de tip „jurnal”.

(Agerpres)
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10,00 Curs de limba germană (Lecțiile 15 și 16).
11,00 Gurs de limba spaniolă (Lecțiile 15 și 16).
12,00 Telecronica economică. Ancheta TV : Avem limp li

ber?... Cît ?
12.30 închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 Gurs de limba rusă (lecția a 20-a).
18,00 TV pentru specialiști. Ciclul „Medicină" — Pediatrie 

și puericultura.
18.30 Transmisiuni sportive. — Polo: Dinamo București — 

Steaua. Finala Campionatului national.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: Vikingii.
20,26 Artă plastică.
20.45 Poșta TV.
21,00 întrebări ia care s-a răspuns... Întrebări la care nu s-e 

răspuns încă.
21,35 Teleglob.
22,00 Parada vedetelor. Caterina Caselli.
22,20 Lira - album de poezie.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

Grnpol mimer
1 U P E M I 
anunță:

In cadrul Grupului școlar minier Lupeni urmează o se 
deschide o școală profesională cu profil minier cu durata 
de 3 ani unde se vor putea înscrie tineri absolvenți a 8 
clase, elementare — care nu au depășit vîrsta de 18- ani.

înscrierile se fac la scdi-ul Gropului școlar minier Lu
peni pînă în ziua de 30 iunie a.c.

Informații suplimentare, la sediu) școlii.

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI

Primește în-scricii pentru concursul <le admitere la 
cursurile de zi și serale care vor funcționa în anul universi
tar 1968—1969 în cadrul următoarelor facultăți și secții :

1. FACULTATEA DE MINE
CURSURI DE ZI

Secții :
Exploatări miniere
Prepararea cărbunilor și minereulilo-r
Durata dc studii : 5 ani.
CURSURI SERALE
Secția :
Exploatări miniere
Durata de studii : 6 ani.
2. FACULTATEA DE ELECTROMECANICA MIN’ERA

CURSURI DE Zi

Secția :
Elect rom ecanică ml jiiier ă
Durata de studii : 5 ani.

CURSURI SERA1.E
Secția :
Electromecanică minieră
Durata de studii : 6 ani.

Informații suplimentare se pot cere de la secretaii-atnl 
facultăților\lnsliitu'tului de mine din Petroșani, str. Institu
tului nr. 20, telefon 1050 și 1051.

Principiul muncii colective
și personalitatea

/Urmare din png 1)

cu atmosfera difuză în jurul meri
telor personale. Ea nu sc va identi
fica nici cu posibilitatea unora de a 
trăi Ia umbra rezultatelor altora. 
Ea va deveni un catalizator sigur, 
exact, al contribuției fiecărui indi
vid la edificarea societății noastre 
Socialiste.

Afirmarea individului în cadrul 
colectivității nu exclude ci, dimpo
trivă, implică mobilizarea plenară 
a forțelor sale creatoare, a tuturor 
aptitudinilor în folosul obștei. Ca
drul social în care trăim este extrem 
de favorabil materializării și iden
tificării tendinței de afirmare a per
sonalități.

O altă deficiență ar constitui-o sus
ceptibilitatea unora de a nu li de
pășiți de alții, ignorarea importanței 

pentru societate a aportului Indivi
dual. Alteori aroganța unora împie
dică exprimarea unor sugest’i sau 
creații valoroase.

Spiritul colectiv se opune aces
tor stări dc lucruri. Colectivitatea 
luată în ansamblu este interesată 
direct în promovarea valorilor pe 
care le conține.

Ne aflăm uneori în situații cu 
totul anacronice. Idei valoroase, ini
tiative' de înaltă eficientă social- 
economică sînt sufocate de barajul 
violent al birocratici, indiferente1, 
spiritului conservator, dogmat'C. Ba 
mai mult, pentru a-și juslif’ca po
zițiile acești opritori ai progresului 
se ascund îndărătul unei frazeologii 
care chipurile apără color tiv’tatea 
de efectele dăunătoare ale , nxplo- 
zioi de individualism" ctalînd nece- 
s'tatea muncii colective. Contandînd 
munca colectivă cu propr’a lor op
tică îngustă, așez.înd „munca colec
tivă" în tipare deformate, oi raulîi 
să-și apere propriul punct de vdero.

Explicarea riguroasă a rontinutu 
lui principiului muncii colective vino 
să infirme astfel do interpretări. oț 
precizînd că deși munca este color 
tivă răspunderea este personală. 
Fiecare răspunde, așadar, oeritrri 
ceea ce face și pentru ceea ce îi 
revine din ansamblu.

In climatul unui rapid progres 
general în caro ne aflăm astăzi, 
manifestarea inițiativei Individuale 
este extrem de importantă. Cuprin
derea inițiativei ind’viduale în sfera 
analizei colective, perfecționarea ei 
de către colectiv îi va acorda aces
teia un plus de vitalitate st autori
tate. Va avea loc o îmbinare armo
nioasă între colectiv și personalitate 
spre creșterea continuă a rezultate 
lor ambelor categorii.

Sub acest important aspect al prac
ticii sociale, socialismul oferă cele 
mai largi posibilități de dezvoltare 
a personalității umane în cadrul so
cietății.

A

întreprinderea forestiera 

PETROȘANI
OFERĂ SPRE VlNZAR-

din stocurile disponibile, întreprinderilor socialiste șl 

cooperatiste

@ MATERIALE

@ PIESE DE SCHIMB

@ OBIECTE DE INVENTAR CU SPECIFIC FORESTIER

Cei interesați pot consulta listele cu reperele disponi
bile la serviciul aprovizionare din cadrul întreprinderii care 
își are sediul în str. 6 Martie nr. 36 Petroșani, între orele 
7—15,30. Telefon 1820.

R adio
VINERI 28 IUNIE

PROGRAMUL I
5,00 Buletin de știri ; 5,05—6,00

Program muzical de dimineață ; 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 8,25
Moment poetic; 3,30 La microton, 
melodia preferata; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Program de cîntece; 10,10 Dansuri 
simfonice de Mozart; 10,30 Melodii 
populare; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Muzică instrumentală; 11,25 
Recital de operă Ludovic Sptess;
11.45 Sfatul medicului: Insolatia —
măsuri de prevenire și primul aju
tor ; 12,00 Șirag de melodii ; 12,30 
intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 14,00 Mu
zică populară; 14,15 Dumbrava mi
nunată; 14,30 Radio-publicitate; 
14 50 Jocuri de perechi; 15,00 Bule
tin de știri; 15 05 Al 15-lea concurs 
do interpretare' muzicală do la 
Munchcn : Ileana Cotrubaș — pre
miul I; 15.15 Lectură în premieră; 
15,35 Cîntă Roxana Matei și Geor
ges Gnetarv; 16 00 Radiojurnal.
Sport; 16,20 Din repertoriul tara- 
gotislului Iosif Milu ; 16,45 Sulta 
simfonică „Șătrarii" dc Dinu Ltpat- 
ti ; 17,15 Pentru patrie; 17,45 Di>n 
repertoriul corului Radioteleviziu.nil;' 
18.00 Buletin de știri; 1802 Revista 
economică; 18,20 Album folcloric;
18.45 Pagini celebre din opere;’
19,00 Radiogazela de seară; 19,30 © 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri ; 20,05 Actua
litatea în revistele literare; 20,20
Muzică populară ; 20,40 Actorii cîn
tă ; 20.55 Noapte bună, copil; 21,00 
Muzică; 21,05 Oameni dc seamă; 
21,25 Soliști si formalii vocale de 
muzică ușoară ; 22,00 Radiojurnal.
Buletin meteorologic. Sport ; 22,20
Melodii lirice ■ 22,30 Moment poe
tic ; 22,35 Florile sînt cuvinte de 
dragoste ; 23.00 Un cîntec pentru 
tino; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
3,55 Fsfr.-H-, nocturnă.

PROGRAMUL 11
7,00 Muzică populată ; 7,30 Bule

tin de știri ; 7,39 Trei dansliri de 
Hilda Jerea ; 7,45 Din melodiile fan
farei ; 8.00 Orchestra de muzică
populară a uzinelor „Grivila roșie"; 
8.10 Tot înainte; 3,30 Buletin1 de ști
ri; 9,00 Fragmente din operp ..Mig
non"; 9.31 Varietăți simfonice ; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Două] cîntece 
do Gheorghe Ilrsan ; 10,10 Teatru 
radiofonic: „Viraj periculos!'; 11,20 
Muzică ușoară: 11,45 Arii d’n 'me
rele; 12,00 Buletin de știr’ ; 12,05
Muzică populară ; 12,30 Intermezzo
cu muzica de estradă; 13 00 Viata 
rlo concert a Capitalei; 13.30 știin
ța în slujba năci! ; 13,40 Recital de 
onoră Magda lanculescu; 14,00 Ra- 
rl’ojurnal ; 14.08 Concert do nrînz;
15,00 Muzică ușoară; 15.30 JCîntece 
și jocuri populare; 16,15 Cîntece 
studențești; 16.20 Pe teme medicale; 
16,30 Maeștri ai madrigalului; 16.45 
Melod" de Liviu tanescu si Lan ren
tai Profota ; 17.00 Radiojjurnal :
17.1.5 Din pilnia gramofonulu ; 17,35 
Muzică ușoară: 13 10 Cîntă Radm’la 
Karaclaici și Sergiu Ciol-i :] 18 30
Antologie do literatură universală ; 
18.50 Melodii intornrofale la trom
petă ; 18,55 Buletin do știri: 10,00
Muzică populară : 1930 Padini din
opere: 20,00 Concert sijnfonic;
21,00 Buletin rlo știfi ; 2105 Muzică 
ușoară: 21,30 Stud’oul do noezlo: 
“î Rule?::, ’* 27,15 Muzică
populară; 2.3.00 Radiojurnal- ’’3 07 
Antologia discului ; 23,50 Intîlnire 
cu jazz-ul ; 0,55—1,00 Buletin de 
știri.

Ștrandului „Preparatorul" din Lupeni i se adaugă an de an noi perle. Recent aici au lost construite 
cabine moderne pentru publicul amator de ștrand.

T. A. P. L.
PETROȘANIs

recrutează absolvenți ai școlilor generale de 8 ani pentru 
următoarele profesiuni;

—■ OSPĂTARI (numai băieți)

— COFETARI
— BUCĂTARI

Condiții de vîrstă 15—18 ani.
Doritorii se vor adresa la serviciul personal al între

prinderii din str. Republicii nr. 92 zilnic înlrc orele 7—10 
unde vor primi indicații referitoare la completarea actelor.
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SECVENȚE ELECTORALEîncheierea

FRÂNTA
în lume. In cadrul 
fost prezentată, de

MURTiVizita tovarășului 
Corneliu Mănescu în

RABAT. — Trimisul special Ager- 
pres, C. Benga, transmite: La Invi
tația guvernului regelui Marocului, 
Hassan al Il-lea, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România și președin
tele celei de-a 22-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a sosit în capitala ma
rocană în fruntea unei delegații ca
re timp de trei zile va efectua o 
vizită oficială tn Maroc.

La solicitarea ziariștilor, 
de externe al României a 
declarație 
timentiil 
Ie j uit de 
te vizită
Maiestatea Sa regele Hassan a! II- 

Țea. El a transmis un călduros salut 
poporului 
porul român
profundă stimă

ministrul 
făcut o 

în care și-a exprimat sen- 
de adîncă satisfacție pri- 
ocazia de a efectua aceas

ta invitația adresată de

țara noastră 
misiunilor a 
semenea, personalitatea ministrului 
de externe român, Corneliu Mănescu.

★
Miercuri dimineața, Majestatea Sa 

regele Hassan al Il-lea al Marocu
lui l-a primit pe ministrul aface
rilor externe al României, Corneliu 
Mănescu.

Cu ocazia primirii, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, au fost a- 
hordato probleme ale relațiilor din
tre cele două țări și ale situației in
ternaționale.

Miercuri după-amiază, ministrul de 
convorbi- 
marocan,

Conferinței 
O. I. ML

marocan fată de care po- 
nulreșto sentimente de 

și nrietenie.
★

tadio și televiziune 
transmis emisiuni în

Prsturile de 
din Maroc au 
limbile franceză și arabă consacrate 
României, dezvoltării ei în toate do
meniile, subliniindu-se rolul și pres
tigiul deosebit de care se bucură

NEW YORK. — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, va 
face între 28 iunie și 12 iulie 
nn turneu într-o serie de țări 
din Europa, s-a anunțat la Se
cretariatul O.N.U. După o vi
zită de patru zile în R. P. 
Bulgaria, U Thant va sosi ia 
2 iulie la București pentru a 
participa Ia lucrările Coraite- 
Inliii O.N.U. pentru coordona
rea administrativă și ale Co
mitetului pentru programe și 
coordonare al Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. El 
va vizita, de asemenea, Viena 
Geneva și Dublin.

externe român a început 
rile cu primul ministru 
Mohamed Benhima

In aceeași zi, delegația 
depus o coroană de flori 
leul regelui Mohamed al

română a 
la Mauso-
V-lea.

GENEVA. — Corespondentul 
gerpres, H. Liman, transmite: 
crările celei de a 52-a sesiuni a Con
ferinței generale a Organizației In
ternationale a Muncii au luat sfîrșit. 
S-au adoptat noi măsuri pentru 
promovarea drepturilor omului, asi
gurarea protecției muncitorilor agri
coli și îmbunătățirea asigurărilor în 
caz de bo-ală. Conferința a votat, 
de asemenea, rezoluții cu privire la 
pregătirea profesională a femeilor, 
măsurile ce urmează a fl luate pen
tru împiedicarea exodului de perso
nal calificat din țările în curs de 
dezvoltare, măsurile practice pentru 
dezvoltarea cooperării tehnice, ca 
și eventuala revizuire a recomandă
rii din 1955, adaptarea și readapta
rea profesională a invalizilor ș.Lupteledin Vietnamul de sud

SAIGON. — tn două zone situa
te la 24 km și respectiv 130 km de 
Salgon au fost semnalate miercuri 
ciocniri între forțele saigoneze 

Frontului National
și 

de

de presă occidentale, 
bombardierele americane

re-

în zona capi- 
Americanii se 

viguroase din 
în zona marii

unități ale 
Eliberare.

Agențiile 
lalează că
de tip B-52 au continuat să între
prindă raiduri asupra unor zone 
unde ar exista concentrații de trupe 
ale F.N.E. care se pregătesc să în
treprindă noi atacuri 
talei sud-vietnameze. 
așteaptă Ia acțiuni 
partea patriotilor și
baze a S.U.A. de la Khe Sanh. O 
dovadă a prezentei unităților F.N.E. 
în imediata apropiere a Khe Sanh- 
ulul, unde se află 6 000 de infante
riști marini, este și știrea, confir
mată de un purtător de cuvînt al 
comandamentului american, potrivit 
căreia un avion cu reacție „Sky- 
hawk" a fost miercuri atins de tirul 
F.N.E. și doborît lî.ngă Kha Sanh.

SAIGON. — Unități ale Frontului 
National de Eliberare din Vietnamul 
de sud au întreprins, între 19 și 22

A- 
Lu-

multe operațiuni milita- 
unor unități americane

iunie, mai 
re asupra 
care asigură paza bazei de aprovi
zionare de la Dong Ha și a portului 
militar Qua Vieth, transmite agen
ția de presă Eliberarea. Patriolii au 
atacat cu mitraliere grele cazărmile 
și depozitele militare, scotîmd din 
luptă peste 100 de militari ameri
cani. In perimetrul bazei au izbucnit 
incendii care au mistuit mai multe 
rezervoare cu carburanți și s-au ex
tins apoi asupra unor cazărmi și a 
două nave de transport. In urma a- 
tacului patriotilor, pista aeroportu
lui de la Dong Ha nu mai poate fl 
folosită.

Patrioți sud-vielnamezi 
strajă la posturile de apărare 
antiaeriană.

Reluarea campaniei 
electorale în vederea 
celui de-al doilea 
tur sie scrutin

Robert Ballanger, în numele Parti
dului Comunist Francez.

Se anunță, pe de altă parte, că 
liderii centriștitor au refuzat oferta 
Uniunii pentru apărarea republici' 
de a încheia acorduri pe plan na
tional în vederea unei tactici elec
torale . comune în cei de-al doilea 
tur de scrutin.

CANADA
PARIS. — Campania electorală 

din Franța a fost reluată, do astă 
data în vederea celui de-al doilea 
tur de scrutin. Marti seara au vor
bit la televiziune premierul Geor
ges Pompidou, în numele Uniunii 
pentru apărarea republicii. Francois 
Mitterrand, în numele Federației 
stîngil democrate și socialiste,

OTTAWA. - Partidul liberal al 
premierului Pierre Trudeau a cîști-

gat alegerile parlamentare care s-au 
desfășurat marți în Canada. El a 
obtinut, încă înainte de încheierea 
numărătorii voturilor în toate cir
cumscripțiile 138 de mandate în 
noua Camera a Comunelor, asigu- 
rîndu-și deci majoritatea absolută 
(Camera se compune din 264 de de
putați). In această situație, liderul 
Partidului conservator, Robert Stan
field, a fost nevoit să recunoască 
victoria adversarilor săi liberali. Ca
nada va avea așadar, pentru prima 
oară din 1963. un guvern majoritar.

In cadrul unei conferințe de pre
să, în care a anunțat victoria parti
dului său. primul ministru 
Pierre Elliot Trudeau, a
turor cetățenilor canadieni să-l spri
jine „pentru o Canada unită și pros
peră".

canadian, 
cerut tu

♦ SEUL. — 7 000 de poi. 
țiști și aproximativ 40 000 de 
oameni aparținînd „forțelor de 
rezervă' sud-coreene, au fost 
mobilizați intr-o masivă ope- 
rațiune-surpriză, menită, în 
concepția inițiatorilor ei, să 
ducă Ia depistarea așa-ziselor 
elemente subversive. Acțiunea, 
care s-a limitat la regiunea 
capitalei și a împrejurimilor 
ei, a începui la puțin limp 
după miezul nopții și a luat 
sfîrșit miercuri în zori. Nu se 
știe încă dacă autoritățile sud 
coreene s-au declarat sau nu 
satisfăcute de rezultatele unei 
atit de ciudate operațiuni.

ALBANIA

■ $

al valorii lirei sterline

la sută fa(ă de anul 1960. In aceeași
cres-
fero-
sută.să folosească forța pentru înlăturarea

regimului rasist din Rhodesia ti

FORȚA

Ogasawara-Bonin
fOOHmin’ilHiHHHfHItsH-itHli-ithiiiOHHIi-l

■4'

Comentariul zilei
șnșșș:

de

gravă a actl- 
special în do- 
impasul inter- 
prtvind reven-

a res- 
de a 
parla- 

i adop- 
de gu-

penitu abolirea legilor prin co-

perioadă, producția de cupru a 
cut de 3,27 de ori, iar cea de
nichel cu aproximativ 58 la

Guvernul britanic nu intenționează

TIRANA.
dustriei miniere a R. P. 
crescut în ultimii ani de 
față de 1938. In perioada 
treilea pian cincinal și în
ai celui de-al patrulea cincinal au 
fost înregistrate importante succese 
în dezvoltarea unor ramuri ale in-
dustriei miniere. Astfel, producția 
de cărbune a crescut în 1967 cu 50

premierul 
deputați 

sesiune 
urgentării 

preconizate i WASHINGTON. — Dr. Louis 
Krasno, din San Francisco a cerut 
în Senatul S.U.A. experimentarea 
pe scară largă a Atromidei-S, un nou

Producția brută a In-
Albania a
34 de ori 

celui de-al 
primii an!

industriei miniere
Creșterea producției

Cei mai scăzut nivel

Arhipelagul

a fost retrocedat
Japoniei

REDACȚIA Șt ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nv. 90. Tel. 1662, 269 (G.G.V.JJ

Vedere panoramica a orașu
lui Cleveland (Ohio), al 8-lea 
oraș american ca mărime, cu 
o populație de circa 800 090 
locuitori.

LONDRA. — Valoarea lirei ster
line a înregistrat marți cel mai scă
zut nivel — 2,3829 în raport cu do
larul — în perioada de după deva
lorizare (noiembrie 1967). Ea se a- 
propie astfel de plafonul limită — 
2,38 — cînd banca Angliei este o- 
bliig.ată să intervină pentru redresa
rea cursului acesteia. Se crede că 
banca Angliei ar fi intervenit în 
cursul dimineții de marți pentru a 
contracara scăderea bruscă a valo
rii lirei.

După păreiea observatorilor din 
Londra această scădere a valorii

LONDRA. — Premierul Wilson a 
reafirmat marți că guvernul brita
nic nu are în vedere folosirea for
ței pentru înlăturarea regimului ra
sist din Rhodesia. El fusese întrebat 
de deputatul laburist Andrew Faulds 
daca o acțiune militară nu este în 
prezent singurul mijloc de a pre-

4
nea
26

In Un.îli
la 
al 
Ia 
a-

„Cosmos-229", 
căruia este instalat 
științific destinat con- 
cercetărilor în spațiul 
La bordul satelitului 
află un radioemitător,

MOSCOVA'.
Sovietică a fost lansat 

iunie satelitul artificial 
Pămîntului
bordul 
paralaj 
tin nării 
cosmic, 
se mai
un sistem radio pentru calcu
larea exactă a elementelor or
bitei, un sistem radioteleme- 
tric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor cu privire 
la modul de funcționare a in
strumentelor și aparatajulul 
științific.

<î> PEKIN. — După cum re
nunță agenția China Nouă, pa
tru nave de război americane 
nu pătruns la 25 iunie in a- 
pele teritoriale ale R. P. Chi
neze intr-o zonă situată 
sud de insula Tamhon 
provincia Guandun.

in aceeași zi, un avion 
ar american a pătruns 

spațiul aerian al Chinei in 
na insulelor Dun și Yunsin 
provincia Guanclun.

la 
din

mi
la 

zo
ri in

Chile lovită 
de cea mai gravă 
secetă din ultimii 
100 de ani

monedei ' IXritahice s-ar datora mal 
multor cauze. Intre acestea sînt a- 
mintite greva feroviarilor care ame
nință cu perturbarea 
vltății economice în 
meniul exporturilor ; 
venit în negocierile
dicările celor 3 milioane de meta- 
lurgiști, impas care accentuează pe
ricolul grevei și în acest sector 
principal al economiei engleze și, 
în sfîrșit, ț rezultatele deceptionante 
înregistrate de comerțul exterior 
publicate săptămîna trecută.

SANTIAGO DE CHILE. — După 
cum relatează agenția Associated 
Press, Republica Chile cunoaște în 
prezent cea mai gravă secetă din 
ultimii 100 de ani care amenință 
rezervele de alimente, apă și elec
tricitate ale tării, în condițiile unei 
economii cuprinse de inflație. Mi
nistrul agriculturii Hugo Tirvelli a 
comparat actuala secetă cu un cu
tremur extrem de puternic, una din 
formele obișnuite ale dezastrelor 
cunoscute în Chile. El a arătat că 
dacă nu va ploua în următoarele 
două săptămîni, 
fi obligat să 
supra furnizării 
apei de băut și 
bază. Ca urmare 
rit peste 100 000 
animale.

LOS ANGELES. — Auto
ritățile din I os Angeles au 
comandat o cușcă de sticlă 
incasabilă in care ar urma să 
se aile Sirhan Sirhan. asasi
nul senatorului Robert Kennedy, 
în timpul procesului. Confec
ționarea cuștii 
de dolari.

Sirhan va 
scurtă vreme 
tutui, vineri, | 
lilate juridică. Judecarea pro
cesului nu va începe mai de
vreme de august sau septem
brie.

va costa 20 008

apărea pentru 
în fa(a tribuna- 

pentru o îorina-

în
guvernul ar putea 

instituie restricții a- 
de curent electric, 

unor alimente de 
a secetei, au pie- 
d--> ovine si alto

Corespondeh- 
P. Stăncescu, 

Președintele Repu- 
Austria, Franz Jonas, a
Ia 26 iunie pe ambasa-[ 

Republicii Socialiste Ro
la Viena, Gheorghei 

la cererea acestuia. In 
întrevederii a avut loc

VIENA. 
tul Agerpres, 
transmite : 
blicii 
primit 
dorul 
mânia 
Pele, 
cursul
o discuție prietenească privind 
continua dezvoltare a relațiilor 
dintre Austria și România.

un nou msdoMit
veni un război rasial pe malurile 
fluviului Zambezi.

Pe de altă parte, 
pins sugestia unor 
se prelungi actuala 
mentară în vederea 
tării legislației
vern privitoare la reducerea împu
ternicirilor Camerei Lorzilor.

CHICAGO. — Comisia 
pentru controlul crimelor din 
Chicago a dat publicității o; 
nouă listă conținind numele 
Urmelor presupuse că ar con
stitui un camuflaj pentru ac
tivități criminale. Lista cu
prinde numele a 29 de firme' 
care sini controlate, activează 
sau sînt asociate cu sindicalul 
crimei, denumirea sub care 
este cunoscută organizația cri
minală „Cosa Nostra".

I

ORAȘUL SPERANȚELOR" 
LICHIDAT PRIN

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres, Fl. Țuiu, transmite: Arhipe
lagul Ogasawara-Bonin, alcătuit din 
circă 30 
Japoniei 
ce timp 
ocupație 
trolal, acest teritoriu japonez în 
tutea art. 3 al Tratatului de pace 
semnat la San Francisco între Ja
ponia și Statele Unite.

Cu prilejul repunerii în drepturi 
a poporului japonez asupra aces
tor teritorii, la Tokio și Ogasawara 
au avut loc festivități.

de insule, a fost retrocedat 
miercuri Ia ora 12,01 după 
de 23 de ani s-a aflat 
americană. S.U.A. au

Timp de șase săptămîni, la 
Washington, în parcul central 
de pe malul Potomacului, nu 
departe de Casa Albă și de 
clădirea Congresului 
o așezare simbolic 
„Orașul speranțelor" 
tabăra participanților 
șui săracilor". Spre acest oraș. 
Înjghebat din corturi, s-au în
dreptat mii de reprezentanți 
ai păturilor deposedate ale 
populației — albi și negri, in
dieni, mexicani, portoricani — 
veniți din țoale colțurile tă
rii să ceară autorităților Iede- ■ 
rale îmbunătățirea condițiilor 
lor de viață și măsuri legisla
tive care să-i ferească 
practicile segregaționiste.

Au (ost șase săptămîni 
intense acțiuni protestatare 
rora li s-au alăturat 
ale săracilor de la 
Washingtonului. Fiecare 
aceste acțiuni a purtat pecetea 
nemulțumirilor diferitelor gru
puri participante la marș. Albii 
au manifestat pentru acordarea

american, 
intitulată 

a găzduit 
la „mar-

de 
că- 

păturt 
periferia 

din

de alocații celor nevoiași, ne
grii și porloricanii au cerut 
drepturi egale cu ale albilor 
la angajările in serviciu, la 
Închirieri de locuințe, lichi
darea discriminării in școli 
ele., indienii au manifestat

re li se interzic drepturile 
moștenite de pescuit în apele 
inhale în . patrimoniul federal, 
iar mexicanii au cerut reda
rea păminlurilor ce le-au fost 
luate de municipalitățile sta
telor din sud.

Sintetizând cauzele nemulțu
mirilor, Ralph Abernathy, li
derul participanților la marș, 
declara la impresionantul mi
ting de la 19 aprilie Ia care 
au participat și unele oficiali
tăți ca de pildă vicepreședin-

tele S.U.A., Hubert Humphrey, 
Si senatorul Eugene McCarthy : 
„Promisiunile de progres so
cial făcute ele Administrație 
au fost mistuite de napalmul 
aruncat tn Vietnam". Este o 
constatare revelatoare, cu atit 
mai mult cu cit oficial se re
cunoaște că in Statele Unite 
30—35 milioane de persoane 
nu disptln de mijloacele pen
tru un nivel minim de exis
tență. Un raport prezidențial 
releva recent faptul ie necre
zut : peste 12 milioane de oa
meni,:’ suferi. cronic de subnu
triție. Este sfidarea bogăției 
strinse Ia un pol care ignoră 
voit milioane de persoane și 
le sacri Zică pe «ilarul intere
selor icercurilor militariste.

Săracii din bogata Americă 
au protestat in rene'ale rrn- 
duri, dar de fiecare dată ac
țiunile lor au rămas fără ecou, 
ele soldindu-se cu numeroase 
arestări. Holărirea manifestată 
insă de reprezentanții săraci
lor de a continua lupta pînă

la satisfacerea cererilor loc 
pare să fi precipitat măsurile 
represive ale autorităților, ne
liniștite de amploarea acestor 
manifestații care s-au produs 
chiar in inima Washingtonului.

„Orașul speranțelor" șl-c în
cheiat luni seara existenta 
eroică de șase săptămîni prin- 
tr-un act de forță al autorită
ților federale. Pretextul aces
tei etalări de forțe l-a furni
zat expirarea la sfirșitul săp- 
tăminii trecute a permisului 
prin care se autoriza șederea 
participanților la marș in 
Washington. Peste 350 de per
soane, în frunte cu conducăto
rii marșului, au fost arestate 
în urma așa-numilei operațiuni 
de curățire Ia care au partici
pat aproximativ 1 500 de poli
țiști și membri ai gărzii națio
nale.

Folosirea forței împotriva 
participanților la marșul săra
cilor s-a dovedit unul din 
mijloacele uzitate nu odată de 
autorități care a rezolvat, nu
mai pentru un moment situa
ția, dar nu și cauzele care au 
general această manifestare de 
amploare a nemulțumirilor din 
întreaga țară.

I. PUȚINELli

medicament pe 
recent și care 
împotriva atacurilor cardiace 
arteriosclerozei. Potrivit dr. I 
acest medicament, care 
cantitatea de colesterol din 
ar putea constitui un 
nitiv

Dr. Krasno a efectuat cercetări pe 
l 400 de persoane în
pînă la 60 de ani și pe un alt grup 
de I 000 de persoane 
la 30 pînă la 40 de 
din numărul „pacienților" au 
Atromidă-S zilnic, timp de trei 
Cealaltă 
servit ca bază de comparație, 
ajuns la concluzia 
datorată crizelor cardiace a fost de 
două ori mai mare la persoanele 
care nu au fost tratate cu acest 
medicament. Pe de altă parte, frec
venta crizelor a fost de 3,7 ori mai 
mare Ia persoanele care nu au luat 
Atromidă-S. Toți pacfenții anchetat! 
de către dr. Krasno au mai suferit 
ata'curl de inimă înainte de începe
rea experiențelor.

care l-a descoperit 
ar putea fi folosit 

1 și a 
Krasno, 
reduce 
sînge, 

antidot defi- 
împotrlva atacurilor de cord.

Revoluționar 
Țărănesc Ungar 
primit pe 
al F.A.O., 
se află

direc- 
A. H. 
într-o 

cursul 
acest

1

vîrstă de 40

în vîrstă de 
ani. Jumătate 

luat 
ani. 
au 

S-n
că mortalitatea

jumătate a pacientilor

$ W W « tu/ H B aMarea sarsafafss

BUDAPESTA. — Președin 
lele Guvernului 
Muncitoresc 
Jeno Fork, a 
torul general 
Boerma, care
vizită in Ungaria. In 
convorbirii purtate cu 
prilej au fost abordate proble
me privind colaborarea Unga
rie cu F.A.O. 
știe, Ungaria , 
bră a F.A.O. 
tui e n

După cum se 
a devenit mem- 
în cursul aces-

THbunalul 
a condam- 
ani îrrchi- 
Kurnassis. 

agenția

& \TFNA 
militar din Atena 
nat miercuri la 6 
soare pe Christos
După cum precizează 
France Presse, Kumassis a fost 
acuzat de a fi tipărit șl dis
tribuit manifeste împotriva ac
tualului regim militar.

$

Bîaâberg s-a îmbynăfăfif
CAPETOWN. — Starea sănătății 

pacientului dr. Phillip Blaiberg s-a 
îmbunătățit serios în ultimele cî- 
teva zile — se arată în buletinul 
medical publicat miercuri de spita
lul Groote Schuur din Capetown. 
Afecțiunea sa hepatică s-a amelio
rat. Dr. Blaiberg are poftă de mîn-

care și se interesează de tot ce se 
petrece în jurul său — adaugă bule
tinul medical.

Aceste precizări — relatează a- 
•genția France Presse — infirmă ri
nele zvonuri potrivit cărora starea 
sănătății lui Blaiberg s-ar fi înrău
tățit în ultimele zile.

Tiparul LP.H. Subunitatea Petroșani 40309


