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— această 
amploarea, 

un omagiu, 
care parti-

misi- 
din 

în școlii din Valea Jiului 
viitor cu un elan spo- 
da patriei un tineret 
pregătit și însuflețit do

Prof.
Inspector școlar județean

dobîndite 
din Valea 

vacanță plăcută 
în viitorul an
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în 
nu

parte din- 
în acțiuni

puse 
eu că

a dramatur-
francez Robert Thomas.

fată de bunul statului, pre- 
risipei, a pierderilor de ori- 
trebuie să constituie preo- 
neostenită, a conducerilor

anilor
Gavrilă,

on-
mt-

< ;io- 
Siipe< 

Ion Iliescu, 
mU

face
specializat

a apărut recent la Gate 
New York. După ce a 

a man", Valeria i-a pro

Au 
tovară ?ii 

or fi.

I al Institutului de 
Petroșani vor lucra 
de luni 1 iulie pe 
national al tinere- încă- 

focuri a- 
asupra Iui

„Cupei Minerul'

al- 
slrada 

se 
fără prea mari greutăți. IJne-
invita pe vizitatori să lucre- 
tabiourile lui. „Toată lumea 

să lucreze la fel de bine ca
(a-

te cttrînd cu medalia jubiliară pentru „Merite deoseb|e în în- 
. anti 1963—1967".

nd ciment, 
făcut venit 
achizitor de 
viață de

. în abatajul
15, blocul 

„are forfotă. 
’ u : ari tel muncesc 

m'narea lucrări- 
■ a abatajului 

a combinei 
peste cîteva 

va începe să lucreze 
aici, sporind producția de 
cărbune a sectorului, contri
buind la creșterea productivi
tății muncii.

a-și
O*

pe- 
lor
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Prof. NICULESCU VASILE 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor .
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Petroșani

La Consiliul de Stat a avut loc, 
vineri dimineața, solemnitatea de
cernării unor ordine' ale Republicii 
Socialiste România cu prilejul „Zi
lei învățătorului". Distincțiile au 
fost înmînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat.

La solemnitate au participat tova-

Sărbătorirea zilei de 30 iunie — 
Ziua învățătorului — a devenit o 
tradiție în viața școlii românești. 
Concomitent cu sporirea numărului 
slujitorilor școlii, cu succesele do
bîndite an de an de cei cate și-au 
închinat viața și idealurile misiunii 
nobile de instruire și educare a co
piilor — viitorul patriei 
sărbătoare și-a sporit 
Ziua învățătorului este 
an semn al prețuirii pe
dttl și statul nostru socialist o acor- 

oamenilor școlii, pentru contri- 
la măreața operă de de- 
a socialismului. Repetîn 
fiecare an. această sărbă- 
de fiecare dată o strălu- 
pe care i-o dă înaintarea 
a țării noastre pe drumul 
vieții noi. In acest an, 

școlii rapor-
partidului succesele dobîndite

dă
buția lor 
săvîrșirc 
du-se în 
toarc are 
circ- noua, 
progresivă 
construirii
de ziua lor, slujitorii 
tează 
în îndeplinirea sarcinilor tr&iate de 
Conqresul al IX-lea al P.C.R. avînd 
toate gîndurile îndreptate înspre vi
itorul însorit. întrevăzut cu clăi Ra
te, cu încredere din directivele Co
mitetului Central '< al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățămîntului de 
gradele în România.

Convinse de >P]R>Ttanta lor 
one, cele 95> cadre didactice
Valea Jiului instruiesc și educă 
prezent un număr de peste 20 000 
elevi. Profesori, învățători, educa
toare ca: Simionescu Constantin. 
Pătrășcoiu Maria, Bîrcă Zenovia, To- 
dea Maria, Nagy Gavrtl, Murgii 
Maria, Csutak Ștefan, Bîrcă Pavel, 
Stoican Elena, Mușteanu Pompiliu, 
Moșie Maria, Dumbravă Dimitrie, 
Antoce Gheorghe, Pop Gheorghe, 
Popescu Anton, Murgu Virgil ș.a. — 
cu care școlile noastre se mî.ndresc 
— desfășoară o activitate bogată 
dovedind competență și o preocu
pare asiduă pentru calitatea predă-

rii și a muncii de educare. Paralel 
cu activitatea școlară, învățătorii și 
profesorii noștri lucrează cu sîrg și 
pasiune pentru răspîndtrea culturi! 
și științei, fiind pregnant prezenți 
în mișcarea cultural-artistică de 
masă. Pe această linie menționăm 
activitatea corpurilor profesorale de 
Ia Cimpa, Banița, Petroșani. Aceeași 
răspundere au dovedit-o cadrele di
dactice în munca de educare a pio
nierilor și uteciștilor, în pregătirea 
acestora în cercurile școlare, pentru 
competiții cultural-sportive sau 
limpiade și în muncile do folos 
ștesc.

Noile sarcini de o deosebită 
portantă, care stau în fața învăță
mîntului, a cadrelor didactice, nu se 
pot înfăptui decît printr-o muncă 
plină de abnegație și devotament 
față de cauza socialismului, față de 
marea răspundere a pregătirii pen
tru viață a tinerelor generații.

De aici, necesitatea ca învățători! 
și profesorii să lupte necontenit 
pentru o temeinică pregătire științi
fică spre a fi la curent cu'cele mal 
noi descoperiri ale tehnicii, științei, 
artei și literaturii, să fie bine pre
gătiți Ideologic pentru a asigura în
făptuirea marilor deziderate și țeluri 
ale învățămîntului. Sîntem convinși 
că lucrătorii 
vor munci în 
rit pentru a 
capabil, bine 
cele mai înalte idealuri.

Cu prilejul Zilei învățătorului, fe
licităm pentru succesele 
pe toți slujitorii școlii 
Jiului, dorindu-le 
și... duble realizări 
școlar.

Sa ne oprim din nou, pentru cîteva reflecții, 
pe strada noastră principală. Veșmintele noi cu 
care ne-ntîmpină mai multe Imobile — mai ales 
clădirea băncii 
ie do 
lori Ie 
cate" 
ușilor

trezesc cu siguranță sentimen- 
satislacție în mulți petroșăneni. Prin cu- 
deschise, vesele în care au fost „îmbră- 
clădirile renovate, prin vopsitoria nouă a 

de la magazine, prin dispa- 
d--3Hcte 

a devenii 
trecători.

șl vitrinelor

iv

dată aluzie la clădirea băncii — pe careîncă o 
prin spolelile superficiale cu care au fost „ono
rate" de-a lungul ultimilor ani, nu au mai a- 
vu't-o, probabil, de la „naștere". Iată deci, că se 
poate face și la noi ceva frumos, demn de re
marcat.

Dar... vechea meteahnă de a tace un lucru 
doar pe jumătate și nu pe-de-antregul mai per
sistă. A fost reparată — capital! — și clădirea 
în care se află magazinul Fero-metal. Dar, în 
acest caz de ce nu au putut fi înlocuite și vitri
nele magazinului — vechi, demodate, care sfi
dează de-a dreptul fațada întinerită a magazinu
lui de jucării aflată... vizavi. Și acum cîteva te
meri.

Mai îmbătrînită, chiar supărător de îmbătrîniită 
e și o altă unitate a O.C.L. Produse industriale 
— magazinul de articole electro-tehnice. Vitrina 
tot demodată, roletele de fier, inutile, păienje
nișul grosolan al rețelei electrice cu care e „îm
podobită" fațada clădirii — toate păstrează cu 
strășnicie izul neglijenței, al unul spirit de pro
vincialism stătut, degradînd estetica străzii.

In curînd și această clădire va fi supusă re
novării. Ar 11 timpul să 1 se dea cu această o- 
cazie o ținută... mai elevată, demnă de artera 
principală a orașului 1
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Prof. TODEA MARIA

Voi sînteți „alma mater" și, cu dalta

Sculptați „coloana infinitului'' din glie,

Ducînd de

încrederea

Voi duceți

Ia o generație la alta

în veacul ce-o să vie.

firul tainic al gîndirii,

In mintea copilașului candid.

de măsurile adoptate

atențiO’ cuvîntarea 
Ceaușescu la 

P.C.R. din 19 iunie 
apărute . în presă 

sesiunii Marii Adu- 
m-a impresionat

Studiind cu 
tovarășului Nicolae 
plenara C.C. al 
a.c., materialele 
despre lucrările 
nări Naționale, 
profund justețea măsurilor adoptate 
pe linia întregirii echității socialo 
în patria noastră socialistă.

Grija 
venirea 
ce gen, 
cuparea

■ nități economice unde se lu
crează cu valori materiale. Orice fi
sură, în acest domeniu este folosită
— practica vieții curente a arătat-o 
pregnant de atîtea ori’ pînă acuma
— de anumite elemente, Indivizi 
certați cu etica, morala noastră so
cialistă, pentru căpătuiala lor per
sonală prin obținerea de venituri 
ilicite.

Construcția, șantierele 
specificul lor de lucru cu cantități 
impresionante de materiale — ten
tează uneori asemenea elemente ne
cinstite care-și zic: în îngrămădea-

■ la atîtor valori materiale 
manoperă, pot să iau și

■ se va cunoaște 1
Așa au fost, în cursul 

zurile șăvîrșite de Rusu
gestionar de materiale pe șantierul 
I, care a fost prins furî 
din vînzarea căruia și-a 
ilicit, Moscovici Arnold, 
materiale, oare ducea o 
chefuri, fiind găsit că fură seîndură, 
Fîrnea Alexandru, gestionar de ma
teriale din Lupeni, Afenduli Mircea 
și Teodor — gestionari de cantină, 
Ghiu Constantin, gestionarul tranzi
tului șantierului Lupeni, care fura

materiale din tranzit pentru 
construi o casă la Cugir. Bineînți 
Ies că toți aceștia și-au primit 
deapsa meritată pentru faptele 
nedemne. }

Asemenea fapte au fost însă 
sibile datorită și unor deficiențe în 
munca noastră, lipsei unui control 
competent, faptului că în gospodă
rirea, manipularea materialelor nu 

o evidentă 
pentru bu- 
se lucrea- 
trebuie să 

atenția, 
aseme-

s-a introdus peste tot 
precisă, o grijă continuă 
nurile materiale cu care 
ză. Sîn.t direcții în care
ne concentrăm cu hotărîre 
pentru preîntîmpinarea unor 
nea pierderi.

îmi exprim deplinul acord
centele măsuri preconizate de ple
nara C.C. al P.C.R. și vot căuta 
să-mi aduc modestul aport la tradu
cerea lor în viață — îndeosebi 
apărarea avutului obștesc.

Ing. ȚURNĂ DUMITRU, 
directorul Grupului II șantiere 

Petroșani

in paralel, 
care, după 

în aceeași mă- 
pricepere

Indephnirea, 
multor funcții 
știe, solicită toate, 
sură, eforturi, voință', 
experiență, 
legătură cu aceasta, tovarășul 
cretar general al partidului 
a subliniat : 
vență că în așemeneța cazuri o parte 
din funcțiile cumulate suferă, sînt 
îndeplinite superficial ceea ce se 
repercutează în mod negativ asupra 
sectoarelor respective d,e activitate".

Și' în activitatea” Grupului școlar 
minier Petroșani s-au manifestat, în 
anii treouți, unele aspecte negative, 
create de practica aplicată pînă în 
prezent prin cumulul de funcții.

Din numărul total al orelor pre
date în anul școlar 1967—1968, 60 
la sută au reprezentat activitatea 
cadrelor didactice cumularde.

Preocupate, bineînțeles, în princi
pal de activitatea din 
unele cadre didactice 
n-au depus efortul necesar 
au încercat să justifice orice 
personale. S-au înregistrat, 
multe întîrzieri și absențe 
ere, din partea cumularzilor.

Și 
impietează calitatea. In 

se- 
nostru

„Viața arată cu eloc-

producție, 
cumularde, 

la noi, 
lipsuri 
astfel, 
de Ia 
Ca să

Creste dotareaCrește dotarea

In urmă 
serviciul 
Policlinicii

săptămînă, 
de fizioterapie al 

din Petroșani a 
fost înzestrat cu un aparat de 
unde scurte — folosit în tră

mai vorbim de prezentarea la 
cu lecții insuficient pregătite, 
nivelul cerințelor actuale! Cîte

va exemple: inginerul Berar Vasile
a lipsit 15 ore de Ia cursuri, rar 
pentru alte 54 ore a trimis înlocui
tori, inginerii Bortea Aurelian, Al- 
bescu Dumitru, Niță Gheorghe, Niță 
Serghei, Guțan Boris și Popescu 
Grigore au absentat de la multe ore 
și au trimis de asemenea, înlocuitori. 
Dar calitatea lecțiilor predate de a- 
cești înlocuitori nu a fost 
departe mulțumitoare, 
cîteva 
care-n
trecut au fost fruntași... 
lipsurilor în procesul instructiv-edu- 
ca-tiv din școala noastră. Și toate as
tea — din cauza cumulului de 
funcții I

Sî-nt convins că măsurile preconi
zate de plenara C.C. al P.C.R. și 
legile adoptate de recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale vor con
tribui mult la îmbunătățirea activi
tății viitoare 
socialist.

exemple de‘ 
anul școlar

nici pe 
Iată dqar 
cumularzi 
care a 
pe lista

în învătămîntiil nostru

Directorul
Ing. Iosif LEGRAND
Grupului școlar miner

Petroșani

Familia T6t“
Miercuri, 3 iulie, ora 20, la 

Casa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, un colectiv de 
actori ai Teatrului de stat 
din Tg. Mureș (secția maghia
ră) va prezenta spectacolul cu 
tragi-comedi-a lui <5rkdny Ist
van „Familia T6t" („Tâtdk").

Regia artistică a spectacolu
lui este semnată de Kovacs 
Gyorgy, Artist al poporului, 
iar scenografia de Nemeș Le
vente.

Falnicul copac își trăiește ultime
le momente; în cîteva clipe va fi 
culcat Ia pămînt...

rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
onte Răutu și Manea Mănescu. 
luat parte, de asemenea, 
Constanta Crăciun și Ștefan Petț 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu. secretarul C 
silfului de Stat, Ștefan Bălan, 
nistrul învățămîntului, Nicola 
san, președintele Consiliului 
rior al Agriculturii, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
nistru pentru problemele tineretului 
Ion Teoreanu, șef do secție Ia C.C, 
al P.C.R.

Pentru merite deosebite în i 
niu.l cercetării științifice a fost rnn- 
ferit ordinul „Meritul 
clasa I, tovarășului Savu

știintifi'* 
Timariu, 

medic veterinar Ia Stațiunea expe
rimentală Dobrogea.

Pentru activitate îndelungată șt 
merite deosebite, precum și pentru 
contribuția adusă în dezvoltarea în- 
vățămîntului de cultură generală, 
profesional și tehnic și a învăță
mîntului superior, a fost acordat 
„Ordinul Muncii" clasa a ll-a, to
varășilor : Iosif Gabrea, nrofesor 
consultant la Universitatea din Bucu
rești. Henri Jacquier, profesor dr. 
la Universitatea „Babeș-Bolvai" din 
Cluj. Ioan Manta, profesor la Insti
tutul de medicină și farmacie din 
Cluj, Panait Mazilii, profesor la Ins
titutul de construcții din București, 
Nicolae Răduleșcu, profesor la Uni
versitatea din Craiova și Ion Sa- 
ba.c, profesor la Institutul politehnic 
„Gh. Gheorqhiu-Dej" din București.

Prin i 
de Stat 
Muncii" 
152, iar 
clasa a 
vătători, 
tul de cultură generală și din Free 
de specialitate, cadre didactico și 
maiștri instructori din învătăminhil 
profesional și tehnic, lectori, confe
rențiari și profesori universitari, 
profesori pensionari.

Gheorqhiu-Dej"
același decret al Consiliului 

au fost conferite „Ordinul 
clasa a IlI-a unui număr do 
ordinul „Meritul cultural" 

Ul-a unui număr de 12 în- 
profosori din învățămin

CULTURAL
Sîmbăfă, de Ia ora 20, 

colectiv de actori ai Teatrului 
de stat din Petroșani prezintă 
piesa „Hangița" de Carlo Gol
doni. Duminică, de Ia laceeași 
oră, se va prezenta piesa „O 
crimă perfectă 
gnlui

Miine, de la ora 0, începe 
programul cultural artistic, 
dedicat cadrelor didactice, cu 
prilejul Zilei învățătorului. 
După tradiționala conferință, 
va avea Ioc un bogat pro
gram artistic, Ia care își vor 
da concursul tarafurile clubu
rilor din Vulcan și Uricani și 
cel al Casei de cultură din 
Petroșani.

@ Duminică, începînd cu 
ora 10, ștrandul asociației 
sportive Preparatorul Lupeni 
va găzdui întrecerile de înot 
din cadrul campionatului re
publican, faza pe municipiu 
la seniori, juniori și copii.

@ Miine, are loc etapa pre
liminară a
Ia handbal și volei. Meciurile 
de handbal încep la ora 
pe terenurile din Lupeni, Pe
troșani și I.onea. La 
Minerul din localitate

(Continuare în pag.

O muncitoare vrednică de Ia secția bobmaj a F.F.A. Viscoza din Lțipenrj 
gyari Albina, distinsă i 
trecerea secialistă pe

Cincizeci de tineri studenți 
din anul 
mine din 
începînd 
șantierul
tului Bumbești-Livezeni.

Punctul de lucru: Polatiște.
Studenții petroșăneni se vor 

întîlnl cu studenții craioveni 
cu care vor lucra împreună 
pînă la 20 iulie a.c.

în S.U.A. 
monedă curentă. „Din cînd în cînd" 
ele vizează personalități, dar cele 
de toate zilele care nu cer 
mari eforturi organizatorice, 
ză oameni obișnuiți, fiind în i 
rezultatul unor neînțelegeri 
persoane mai mult sau mai 
dezechilibrate. La două zile 
atentatul împotriva senatorului 
bert Kennedy, Andy Warhol, 
neast și pictor, vedeta nr. 1 a 
Yorkului subteran, a fost victima a 
două focuri de pistol.

Lucrurile s-au întîmp'at într-o 
luni. Warhol stătea de vorbă cu 
Mario Amaya, directorul revistei 
londoneze „Art and Artists". La an 
moment dat, secretara a anunțat-o 
pe Valeria Solanas, una dintre ve
detele ultimului său film „I, a man", 
replica masculină a filmului suedez 
„Eu, o femeie". Introdusă în 
pere, Valeria a tras două 
supra Iui Warhol și apoi 
Amaya.

Valeria Solanas 
tr-un grup 
shocking și 
Theatre din 
jucat în „I, 
pus lui Warhol un scenariu pe caro

prea 
vizea- 

genere 
între • 
puțin 
după 
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acesta l-a remzui. Piobabil ca 
ta a fost mobilul încercării de 
sinat; Prinsă imediat, Valeria a de
clarat : „Nu trag prea des asupra 
bărbaților, dar atunci cînd se :n- 
tîmplă nu o fac fără motiv". Fun
datoare a societății SCUM (Socie
tatea pentru lichidarea bărbaților), 
Valeria a fost deja supusă o dată 
unui tratament psihiatric.

Dar să ne întoarcem la Warhol. 
Nici el nu se află prea departe de 
starea psihică a Valeriei. Ii plăcea 
să se .înconjure de detracați și 
coolici. In atelierul său din 
nr. 47, pe care îl numea „Uzină", 
intra 
ori îi 
ze Ia 
poate 
și mine". Ultimul său film ,,... 
cesta este titlul), durează 25 do ore. 
In majoritate monstruoase, filmclo 
lui reprezintă într-o oarecare mă
sură cineveriteul New Yorkului 
subteran, acolo unde își duce viata 
un tineret inutil și desperat. Este 
universul vertiginos și provocant al
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Tub cmescop pentru televiziunea

gre-
gre-

obține, în afara luminozi- 
mai autentice valori ale

a dus la 
ca urmare, la 
efectivului de 
de salarii au

reușit 
prelu-

cenlral 
baterie 

9 V și 
la 9 V

pierdut...
Din păcate este prea tîr- 
noi am arestat deja ho-

iar 
în 

im-

i’etro- 
intru- 
loc oce 

în

nr.
societății
Camerei 

din 1926

în
unor ziare 
șl „Munca 
un raport

în uzinele „Sylvania" în

un zid 
aseme- 
produc 
de

al Muntelui Suhar- 
Ea dispune de tot 
avînd lumină elec- 
curentă, telefon, bu-

O imagine
■ie minerii Văii

adresa 
minelor 

cunoscut 
că

Jiu Ui i 
societăți: - 
social de

a Văii 
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capital 
„Lupeni", cu 590

rămași în lucru nu era maii 
deoarece în unele luni ei au 
numai 11 zile, cu reducerea

edificatoare asupra vieții de mizerie băile 
Jiimlui in perioada anilor 1929 —1933.

6558/1928, Direc- 
„ Petroșani" 
de muncă 

și pînă ' in

o

TEHNICA
fciisn {^electrizant

Nailonul obișnuit se electrizează foarte ușor Ia frecare. 
Așa se explică de ce lenjeria din nailon se lipește atît de 
ușor de corp. Persoanele care poartă lenjerie din nailon 
simt uneori ușoare descărcări electrice, de pildă, cînd stau 
pe o bază izolantă și ating butonul ascensorului sau 
ușii.

O firmă japoneză care produce fibre artificiale' a 
să fabrice nailon neelectrizant, dintr-o materie primă
erată cu substanțe chimice care modifică structura molecu
lară a nailonului.

Automobilul cu abur din nou la 
ordinea zilei

Automobilul cu abur, din care cîteva prototipuri au cir
culat fără mare succes spre sfârșitul secolului trecut și la 
începutul veacului în curs, atrage din nou interesul specia
liștilor americani. Robert U. Ayres, de la un centru de cer
cetări din Washington, consideră că dezvoltarea tehnicii per
mite, de pe acum să se construiască 
abur, perfect competitiv cu automobilele 
ternă".

Ziarul „New York Tribune" care se 
licol recent de studiile lui R. Ayres, scrie 
mobilului cu aburi va fi examinată de Comisia de comerț și 
Subcomisia poluării din Senatul american. Automobilul cu 
abur, care folosește drept carburant petrol lampant, a cărui 
combustie este aproape totală, ar degaja, în realitate, infi
nit mai puține gaze poluante decît 'automobilul cu combustie 
internă, care folosește benzină sau motorină.

Prototipul automobilului cu abur modern, din care cîteva 
exemplare au fost construite de către frații Charles J. și 
Calvin E. Williams, demarează în 20 sec. în Ioc de 25—45 
min. cît era nevoie pentru a încălzi apa în primele auto
mobile cu abur. Starea de regim a aburului este atinsă în 
mai puțin de 1 min., iar viteza maximă se poate apropia de 
100 mile (160 km) pe oră.

Această mașină consumă un galon de-petrol la 25 mile, 
adică 10 litri la 100 km. Cît privește consumul .de apă, el 
se ridică la 45- litri la 800 km.

R. U. Ayres subliniază că construcția motorului este 
simplificată, dat fiind că el nu comportă nici carburator și 
nici bujii.

„un automobil . cu 
cu combustie în-

ocupă într-un ar
că problema auto-

Trasee turistice

CABANA SUHARD

Padini din
istoria mineritului

economică din 1:929—1933, 
cuprins întreaga lume capi- 

a dus la o considerabilă scă- 
producției, la concedierea a

In laboratorul 
a fost realizată o 
baterii uscate de 
Slronțiu 90 și are 
o viată de 10 ani. Celula 
mm și este înconjurată de 
zarea ei este deci indicată 
mensiunile exterioare sînt 
înălțime.

al firmei „Hrtaki Ltd." din Tokio 
atomică care poate înlocui 43 000 
0,3 A. Bateria atomică lucrează cu 

și o sarcină de 3 wați permanenti 
nucleară are un diametru de 40 
o cămașă groasă de plumb. Utili- 
nnmai în serviciul staționar. Dl-

25 cm — diametru și 25 cm —

Uzinele americane „Sylvania Electric" au elaborat un 
nou tub cinescop pentru televiziunea în culori. El va avea 
o luminozitate mai mare cu 23 — 69 la sută decît toate tubu
rile cinescop care s-au realizat pînă în prezent. Acest tub 
a și intrat în fabricație de serie 
S.U.A. și Canada.

Cu acest nou tub cinescop se 
tății, un contrast mai bun și cele 
culorilor.

S-au adus îmbunătățiri la toate elementele componente 
ale tubului, ulilizîndu-se ud fosfor mai bun, un tub electro
nic îmbunătățit, o mască cu găuri cu o compensare a tempe
raturii, precum și un sistem nou de stropire a fosforului.

JOCURI

In aceste zile, cînd întreba
rea „Unde ne petrecem con
cediul ?" se află pe buzele tu
turor, este firesc să ne îndrep
tăm atenția asupra unor obiec
tive turistice de cît mai mare 
interes.

Cabana Suhard — una din
tre acestea — este situată în 
Munții Giurgeului, pe versan
tul sudic 
dul mic. 
confortul, 
trică, apă
fet permanent și o capacitate 
de 46 locuri. Altitudine: 1 107 
m. Cabana constituie o exce
lentă bază de plecare în 
censiuni alpine, pe traseele 
peretele Suhardului mic.

Stafiile C.F.R. cele mai 
propiate sînt: Gheorgheni, 

Brașov

as- 
din

a- 
pe 

Miercurea

Cluc — Deta și Bicaz, pe li
nia Bacău — Piatra Neamț — 
Bicaz. (Din Gheorgheni — pe 
șoseaua națională, peste Pasul 
Pîngărați (1 1-75 in) pînă în . 
stațiunea Lacul Roșu unde se 
află cabana. Din Bicaz, șoseaua 
națională ne.duce prin Bicazul 
Ardelean și Cheile Bicazului, 
pînă în stațiunea Lacul Roșu). 
Pe ambele trasee se' află curse 
regulate de autobuze.

De la cabana Sub ard, ca de 
altfel din întreaga stațiune 
Lacul Roșu, se pot întocmi 
excelente itinerary turistice 
cum. ar fi, spre exemplu, spre 
barajul și lacul de acumulare 
de la Bicaz sau prin masivul 
Ceahlău, cu întreaga sa suită 
de cabane.

Text și foto: A. DULA

Criza 
care a 
lalistă, 
dere a
milioane de muncitori. Pentru ca be
neficiile să nu scadă, capitaliștii au 
recurs la reduceri masive de salarii, 
aproape în toate ramurile industriale.

Producția industrială a României 
a scăzut foarte mult, ajungând, ca în 
ramura minieră producția,, pe ansam
blul țării, să scadă, la jumătate. Pu
terea de cumpărare a salariilor a 
suferit- mari scăderi, criza lovind în 
primul rînd în interesele clasei' mun
citoare. Aceasta dă naștere la o as
cuțire a contradicțiilor de clasă, la 
creșterea valului revoluționar, 
șomajul care a devenit general 
țările capitaliste, a dat un nou 
puls luptei revoluționare.

Viata economică 
dominată de cele 
„Petroșani" cu un 
820 milioane Iei și 
milioane lei. Aceste mari societăți 
controlau aproape întreaga industrie 
carboniferă a tării și celelalte socie
tăți mai mici din Valea Jiului — 
„Lonea" și „Valea Jiului de sus" 
din Vulcan.

Lipsa de plasament a cărbunilor 
extrași 
ției și, 
sivă a 
derile 
reducere a traficului 
dueîndu-se comenzile 
la cele două societăți.

Prin 
țiunea 
făcea 
din Arad,
1928 a concediat un număr de 5 000 
de muncitori. Dar, cu toată lipsa 
plasament și concedierile masive 
se fac, cele două societăți obțin
1929 beneficii de 124 144 882 
fosta societate „Petroșani"

sulă, fapt ce dă naștere la o stare 
de foamete cumplită în toată Valea 
Jiului. Lupta muncitorilor mineri se 
intensifică. Partidul comunist, deși 
în afara legii, acționa în cadrul 
sindicatelor.

Cu ocazia alegerilor comunale din 
4 aprilie 1929 de la Vulcan, lista 
Blocului muncitoresc-țărănesc a ob
ținut majoritatea absolută a voturi
lor. In același timp în Valea Jiului 
se face o intensă propagandă 
special prin răspîndirea 
ca „Viata muncitoare" 
zilnică", fapt reliefat de 
al Politiei Petroșani.

La 3 martie 1929 a avut loc la 
Vulcan ședința Blocului muncitoresc- 
tărănesc la care au participat 700 
muncitori. La această ședință s-a a- 
nalizat stadiul în care se află lucră
rile pentru încheierea unui nou 
tract colectiv.

Pentru sistarea . concedierilor 
loc nenumărate demonstrații și 
ve de scurtă durată cum a fost
va de o zi de la Lon.ea din aprilie 
1929. Aceste manifestații continuă 
în lunile următoare. Dar conducerile 
societăților carbonifere și 
aceasta refuză să încheie 
tract colectiv de muncă 
jații săi. In schimb, pentru 
mici abateri, muncitorii si 
Si ți cu amenzi, insultați și 
ori loviți.

Toate acestea vor duce la crește
rea avîntulul revoluționar, la o sta
re mai mare tic nemulțumire, Ia iz
bucnirea grevei, din 5 august 1929, 
de la. Lupeni.

scăderea produc- 
o reducere ma- 
mumcitori. Scă- 
determânat o 
pe C.F.R., re
ia cărbune de

Anecdote
Nt UN ȚĂRAN se prezintă 
la șeful unei secții de politie i 
• — Domnule șef, am venit să 
vă spun că rni-am găsit port- 
moneul pe care anunțasem că 
l-am

Marea Neagră

89'386153 Wț fosila societate „Lu
peni".

Pentru a » diminua beneficiile, 
conducerile societăților carbonifere 
recurg: la măsuri drastice fnchizind 
în. 11928 patru, mine, în. 1929 ni'na 
nr. 3 din Lonea, iar îmi 1931 și-au 
încetat complet activitatea minele 
de Ia Vulcan și mina Dilja. După 
închiderea minelor, mii de munci
tori au fost concediali și lăsați pe 
drumuri, pradă foametei, mai ales 
că familiile celor concediali au fost 
date afară din locuințe. Nici soarta 
celor 
bună, 
lucrat
proporțională a salariilor.

Miile de muncitori rămași fără lu
cru caută plasament în altă parte. 
Mulți dintre ei au plecat în Franța 
în speranța că acolo vor găsi de 
lucru.

Conducerea societăților miniere, 
pentru a scădea numărul șomerilor 
îi obligă pe muncitori să plece din 
Valea Jiului. Împotriva acestor mă
suri, muncitorii protestează în mod 
deschis la Lupeni. Vulcan și 
șani unde au lost organizate 
niri. In 30 ianuarie 1929 are
mare demonstrație în fata Direcțiunii 
minelor din Petroșani, organizată de; 
către șomeri cu lozincile ..Pîinet", 
„Lucru!". O demonstrație asemănă
toare are loc Ia 7 februarie 1929 
și la Lupeni.

Concomitent cu lupta minerilor se 
desfășoară și lupta pensionarilor. In- 
tr-un memoriu, ei. se pline; că pen
siile sînt mici și sînt dați afară din 
locuințele pe care le ocupă. Sala
riile muncitorilor și funcționarilor 
rămași la lucru sini recitise, în 1930 
cu 10 la sulă, iar în 1931 cu 15 la

Middle-west, centrul Statelor 
Unite, au găsit o modalitate inge
nioasă de a face față acestei lipse 
acute de cowboy. Printr-o campanie 
publicitară iscusită, 
rașele 
să fie 
cîteva 
șurile 
venind păzitori de cirezi. Majorita
tea sînt medici, avocati. oameni d" 
afaceri și arhilecți, care schimbă 
pustiul asfaltului cu preerfile nemăr
ginite. Directori amenințați d 
farct galopează pe întinderile 
pei. imaqinîndu-și că sînt. nici 
mult nici mai puțin, adevărali Buf
falo 
sau...

Printr-o
ei a>u atras, din o- 

învecinate, turiști care, fără 
plătiți își pot realiza, timp de 
zile sau chiar săptămîni, vi- 

lor romantice de tinerețe, de-

rk) •Jv7.iani

(

Reclamați!
la magnetofon

Nu mai există
cowboy

DE SEZON au

GEOGRAFICA

pe 
în

al
60

ziu... 
tul.

zonă se 
verticale, 
Carpati cresc 
mm.

Carpații cresc

cirezi

alrac-

de m. 
de be-

ținea

ținem 
tiale

Saunac
Petroșani

prea sînt. Careul MOZAIC este în- 
tr-adevăr un „mozaic", deci netema
tic.

Didina Suba — Lupeni. Nu re- 
coperte literare cu două ini- 

(numai în cazuri excepționale 
„acceptăm" cu o singură inițială).

Așteptăm încercări mal reușite.

e lucru 
te biji« 

m.ijotilab s 
fn orașe ttii- 

de, în 'industrie, i: se oferă 
ții m ' .
gram ' dr- 1■" ■

Toti..z., proprietarii

“I MISTER Brown citește 
ziarul cu glas tare :

„Statisticile <
200 de bărbați, 
tinge înălțimea 

— Ciudat —
sa. De fiecare 
duc la cinema, 
stă tocmai acest

arată . că din 
numai unul a- 
de 1,90 m". 
remarcă soția 
dată cînd mă 

, în fata mea 
al 200-lea.

JUDECĂTORUL către a- 
t :

— Poți dovedi că ești nevi
novat ?

— Firește, dar dați-mi timp 
să mă gândesc.

— Bine. Iți dau cinci ani.

După studii îndelungate, oamenii 
de știință de la Academia de Științe 
a R.S.S. Moldovenești au ajuns la 
concluzia că porțiunea cea mai a- 
dîncă a Mării Negre reprezintă o 
uriașă crăpătură a scoarței terestre, 
care s-a format cu milioane de ani 
în urmă.

Insemnînd pe hartă epicentrele tu
turor cutremurelor de pămînt care 
au avut loc în ultimii 30 de ani în 
partea de vest a Mării Negre, cer
cetătorii au descoperit că toate sînt 
direct legate de uriașa surpare a 
fundului mării care a format 
de 2,5 km. S-a stabilit, de 
nea, că în această 
și acum cutremure 
urma cărora Munții 
fiecare an pti 6—7

Bill. Din motive do sănătate 
dinlr-un exces do romantism, 

cert este că, Ia ora actuală, cirezile 
proprietarilor din Middle-west nu 
mai ..suportă" docil paznici intelec
tuali.

BE ICI, 
DE COLO!

DISTRACTIVE
ROMB

Orizontal și vertical: 1) O 
de r imani 2) Șters 3) Iatagan 4) Că
ilor 5) Voiaj 6) Poartă inelul în 
'treapta 7) Sir 8) Obicei 9) Este.

Iuga Ioan
Petroșani

TRIUNGHI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8

Orizontal și vertical: 1) Scînleiată
2) Oraș de reședință 3) Prinsă 4) 
Curge cîte puțin 5) Astfel de... 6) 
Cotă 7) ...Bala 8) Pronume 9) Unică.

Mihai Ccdreanu
Petroșani

[Biverb : 5,8)
Nela Pețanca 

studentă — Petroșani

Dezlegările 
jocurilor

apărute în
din 22

ziarul nr. 5 803
iunie 1968

(de la A la B):
Gazetărească (bi- 

Informări lapidare; 
Un munte 
(Orizontal 
Ra 3) Pas

Aritmogrif 
Sadoveanu; 
verb): 
Montană (triverb):
calcaros; Triunghi 
și vertical) 1) R 2) 
4) Rasă 5) Răsar 6) Păsări 7) 
Răsărit 8) Răsărită.

POȘTA RUBRICII
Cerchez Nicolae — Petroșani: 

Din cele patru coperți literare re
ținem una (3,7,4); ION SLAVICI 
— MARA a mai fost publicată, iar 
celelalte două (6,9,6,7) și (5,8,8,) sînt 

slabe, pentru că REGII mi CULEG 
OSEMINTE șl... CORĂBII SURE du

Majoritatea: profesiunilor, care 
dispărut în ultimii ani, erau într-un 
mod oarecare asociate de diferite 
noțiuni romani:. , ■ r,u

i'.lroa „fra- 
Si îu Sta • 
profesiune

mai : ■
moș Ce. r'
tele U„ ...
care 
nerșiii 
expt 
vite. A> ’ : 
obos <- ■ 
fără 
retribuită, 
cowl) : .

Intr-unui din marile magazine 
niversale din Stockholm biroul 
reclamalii a fost înlocuit cu pîteva 
cabine prevăzute cu magnetofoano. 
Cumpărătorul care are vreo nemul
țumire intră înlr-o asemenea cabi
nă și expune ce are de reproșat în 
fața unui magnetofon care înrerp- 
treaz»

Administrație 
minează nemult 
c’anianlllor

lor coloratmozaicul
dotarea simțurilor, x 
sufletului de FRUMOS1

Oliver Knussen din Londra 
are doar 15 ani, dar a și pre
zentat în fata publicului prima 
sa simfonie. Cînd dirijorul-șef, 
Istvan Kertesz, s-a îmbolnă
vit brusc, a bătut și ceasul lui 
Oliver. El a lost autorizat să 
dirijeze cea mai mare orches
tră britanică, Orchestra Simfo
nică din Londra, în ■ 
Festival Hali.

De la vîrsla 
copil-minune 
compus peste
muzicale. Oliver îl 
și pe tatăl său care 
orchestră postul de

de 6 ani, acest 
muzicii a 
de lucrări 

„conduce" 
ocupă în 
prim ba.

acest record și a reușit 
strălucit: în numai 40 
nule el a băut 10 litri 
re tare, după care se 
încă foarte bine.★

„Corabia1 cu comori", ___
ția turistică dintr-un orășel din 
Florida (S.U.A.) a fost atacată 
de trei pirați. Nu a fost vor
ba de o scenă trucată pentru 
un film, ci de o realitate : tîl- 
harii au plecat cu o pradă în 
valoare de 70 000 de dolari — 
monede rare și valoroase, 
scoase de pe fundul mărilor 
și oceanelor — care se aflau 
expuse pe vas.

★
Dactilografa franceză Nicole 

Hubert a devenit campioană 
mondială bătînd la mașină cu 
viteza de 260 cuvinte pe mi
nut. Recent, ea și-a îmbunătă
țit recordul bătînd 280 de cu
vinte pe minut.

„Aș putea dactilografia și 
300 cuviințe pe minut — a de
clarat recordmana — dar poa
te cineva dicta atît de re
pede
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Claudia

S3

0 lucrare care poate fi urgentată prin munca patriotică a cetățenilor
ALIMENTAREA CU APĂ A ANINOASEI

Francisc VETRO

înghițind 
verzuie,înainte 

De cînd
Te-ai

și bunacuvilnță 
condus în mod

cerea 
demn

1 
r

aveai 
le-ai 

apucat

vigilenta
Manevra nu i-a

are acum 4 anișori și 
să stea de vorbă cu 
ei. încercările tatălui 
vedea fiica s-au lovit

iaima. Tocmai 
jxirticularii, sintem 
pen! tu ajuns la cimitir fără 

Cum poate fi califi-

și a
l-am luai di-

femeie tînără (H. I., 
ani, mama unui copil 
luni). In primăvară a 
în lumea celor drepți

derea. Și o 
zile fără a 
inuman, și

nu-și poate

Claudia 
ar dori 
tăticul 
de a-și
însă de zidul interdicției lui 
G. Ana care refuză întreve- 

reftiză de ani de 
justifica gestul ei 
ilegal.

N-aveți o 
bidinea ?

— Lire 1 — zise moșul 
tăcu.

De două săptămîni lace, și 
doar din cînd în cînd mai glă- 
suiește cile un „elie", pe 
semne ca să-și dreagă vocea 
și să tacă mai bine. Dar asea
ră l-am „strîns cu ușa" 
mărturisii tot.
rcc! :

— Moșule, 
altă meserie, 
făcut zugrav ?
acum la bălrînete de bidinea. 
De ce ? Sau mai

■ — Depinde de 
li 850 lei, poale

— Cereți sînt
— Suficiente 

particularii. Slit,
rea" nu prea execută lucrări 
de calitate. 1 s-o dus de all- 
lel 
noi, 
tați 
lor.

— Dur nu 
tic prinderii ?

— da.

dine zis cil ? 
client. Poate 
ii 1200. 
multe ?
pentru noi, 
„întreprinde-

de aceea 
cău- 

calitatea lucrări-

eș., angajatul în-

\
— Fii bun și • explică-mi. 

Adică dimineața lucrezi la în
treprindere, căreia i s-a dus 
vestea pentru lucrări slabe, 
iar după-amiaza, ca particular, 
r.șli căutat tocmai pentru ca
litatea lucrărilor. Așa ?

— Întocmai!
— Si cifi sînlefi în toată 

Valea Jiului?
— Vreo două sule.
— Nu se poale.
— Fi adevărat că 

sintem mai putini, 
șani numai cinci și
Lupeni, Vulcan, mai puțin de 
10. Așa că... rentează.

spune-mi, te rog, de 
arii de scump ? Ma-

la impozit
In Petro- 

cu cei din

Are întreprinderea...

— Dar 
ce costă 
leiialclc ?

— Aș I
— Utilajele?
— Da de unde! Întreprin

derea...
— 1 impui de lucru ?
— Nu. Uneori mai 

și dimineaja.
— Dar ce prietene ? 

ten ? Arta ?
— Ehe 1 zise moșul,

din nou. De atunci tace și 
grăvește. 
tr-adevăr

N-aveli 
bidinea ?

lucrăm

Calita-

și tăcu
7.U-
în-La așa preturi 

tentează.
și pentru mine o

I EL1A-S

Lucrători ai LL.L. din întreg mu
nicipiul sînt angrenați în prezent 
într-o largă acțiune de reparare a 
școlilor generale, liceelor și grădi
nițelor. Zugravi, zidari, vopsitori șl 
parchetați efectuează reparații de 
tencuieli, zugrăveli interioare și ex
terioara, Teparara.a parchetului (în 
unele cazuri înlocuirea acestuia). 
Liste voiba de 53 obiective școlare 
din toate orașele și comunele muni
cipiului ndstru. Suma totală alocată 
pentru efectuarea în acest an a re
parațiilor curente și capitale ale 
școlilor este 1 310000 lei, cu 255000

Sfe’Sil «S2SS ES23 ESSS S3FS EES® Em gSSS! BSSB ffiEEU JSW» K® ras; se

Hosiiit masori, dar pc cind 
imBimălătirea caiitâtii cărbunelui <

fe numai
contra muștelor

cunoscut sub 
verde de Paris 

de Schweinfurt) a 
facă victime și în 
Luni noaptea și-a 

zilelor 
făină

Zincă Ion și On Nicolae la tabloul de comandă al turbinei nr. I de la I.E.C. Paroseni.

Insecticidul 
numele de 
(sau verde 
început să 
Petroșani, 
pus capăt 
din această 
destinată puricilor și muște
lor, o 
20 de 
de 11 
plecat 
un cetățean care a făcut cu
noștință tot cu acest insecticid 
periculos.

Atenție cetățeni care deți
neți verde de Paris. S-ar pu
tea să-I confunde copiii dv. 
cu cine știe ce bunătate !

va reuși să înșele 
vînz.ătoarelor.
reușit. Pe ce credeți că a pus 
ochii, și mîna, hoața? Pe o 
sticlă de lichior extrafin va- 
lorînd numai... 36 Iei (salariul 
pe o zi muncă al unei vînză- 
toare). La caserie a făcut fețe- 
fețe cînd l s-a găsit în gean
tă sticla bombată cu conținut 
dulceag-amărui. Probabil că în 
curînd va înghiți în sec!

Alimentarea cu apă a Aninoasei 
— o problemă de multi ani discu
tată, aflată la „ordinea de zi". Și, 
pe măsură ce trec anii, rezolvarea 
ei se impune cu și mai mare impe- 
riozitate.

— Comuna se dezvoltă, ne spu
nea tov. Blag Teofil, președintele 
Consiliului popular comunal. A., 
intrat în funcție în ultimii ani noul 
complex de extracție Aninoasa-sud, 
au fost predate două blocuri, * * 
modernizat baia de la mină, s-a ex
tins perforajul umed în 
precum și rețeaua pentru consumul 
particular. Or, apa ce se captează 
din pîrîul Aninoasa nu mai satis
face cerințele. Comuna e alimentată 
doar în... rații de cîteva ore, pe 
baza unui program ; unele străzi, 
Gheorghe Doja, bunăoară, primește 
apă o singură oră pe zi; pe altă 
stradă, G. Barițiu, rețeaua de apă 
potabilă încă nici ni) a fost extinsă.

Mai precis, în ce măsură e asigu
rată alimentarea cu apă a comunei?

Nc-a răspuns la această întrebare 
tov. Pauliuc Emilian, șeful sectoru
lui I.C.O. Aninoasa.

— Livrăm în medie 36 000 mc de 
apă pe lună de la captarea din pî
rîul Aninoasa din care mina con
sumă 32.000 mc. Conducta de 150 
mm e calculată pentru 12 litri/sec. 
Or, abia dacă ajungem la 6 litri/sec. 
— din motivul lipsei de apă.

s-a

subteran

Jei mai mult docil în anul trecut. 
La conducerea l.L.L. Petroșani se 
apreciază ca, datorită îndeosebi bu
nei organizări a activității echipe
lor de meseriași, lucrările de repa
rații de- la școlile din Petrila și Lu- 
peni se află într-un stadiu mai a- 
vansal,

Avînd în vedere modul cum s-au 
desfășurat reparațiile pînă în pre
zent, există posibilitatea ca repara
țiile interioare ale obiectivelor șco
lare să se încheie pînă la 1 septem
brie.

In aceste condiții c greu să satisfa
cem cerințele comunei.

Am discutat și cu tovarășii de la 
mină pe tema alimentării cu apă.

— Apa e putină, e clar. Dar și 
în condițiile acestea, s-ar putea fa
ce mai mult de către sectorul IC.O. 
— ne-a declarat tov. Peier Nicolae, 
președintele comitetului sindicatului 
minei. Din cauza indisciplinei în 
rîndul salariatilor acestui sector, 
nu se respectă programul stabilit 
privind dirijarea apei. Președintele 
sindicatului și iov. Cosma Ioan, 
gospodarul minei, rie-au relatat un 
caz recent cînd mina a rămas fără 
apă 3 zile de-a rîndul. Sectorul 
I.C.O. a oprit apa pentru curățirea 
bazinului fără să se sinchisească să 
anunțe cel puțin mina. N-a fost apă 
nici la cișmele, nici la baie, chiar 
cînd mineTii, ieșiți din mină, au în
ceput să’ se spele. Unii s-au „răzbu
nat" pe instalațiile din baie... Un 
lucru o cert : dirijarea alimentării 
cu apă a minei si comunei necesită 
mai multă seriozitate din partea lu
crătorilor de la sectorul I.C.O.

Totuși, situația actuală reclamă 
măsuri „radicale" pentru a satisface 
necesitățile minei și ale întregii co
mune Aninoasa în privința alimen
tării cu apă. 
potabilă nu e 
Iscroni !).

Deoarece la 
comunei am fost inforrnați că Gru
pul II construcții are în plan chiar 
în acest an lucrări privind alimen
tarea cu apă a ____ ______
ne-am adresat tov. ing. Turnă Du
mitru, directorul Gr.upulni II TJCH. 
lată răspunsul primit :

— Intr-adevăr, de 
lucrările în 

alimentării
Lucrarea. în 
1 900 000 lei 

conducte 
Aninoasa
— lucrări în valoare de 
care sînt prevăzute în 

acest an — și montarea 
de filtre prevăzută pe 
Prin această lucrare, co-

montarea stației de filtre să se fil
treze apa și pentru comună. A doua 
variantă a soluționării alimentării 
cu apă a comunei Aninoasa preve
de, după terminarea magistralei de 
la Valea de Pești, racordarea co
munei la această magistrală.

— In ce ritm se desfășoară lu
crările și dacă nu ar fi necesară, 
în vederea urgentării lor, contribu
ția locuitorilor comunei.

Ritm1’’ > V săpaturi în vederea a- 
șezării conductei este mulțumitor. 
Am repartizat Ia această lucrare o 
echipă dintre cele mai bune. Totuși, 
în vederea urqentării montării con
ductei ar fi bine venit sprijinul ce- 

condiții pen- 
sfîrșitul anu- 
valoare pînă 
lei. Aceasta 
conducta șl 

asi- 
minei din noua 

de acord în a- 
cu comitetul de 

si cu cohsiliul

tățenilor. . Ne-ar crea 
fru a executa pînă Ia 
Iui lucrări în plus în 
la cel puțin 1 200 000 
înseamnă să terminăm

de pompe integral și șă 
alimentarea

Vom cădea
privință și
al comunei

statia 
grtrăm 
rotea.
ceastă
partid
popular...

In privința urgentării . acestor lu
am aflat lucruri îrnbucurȘtoa- 
corpiteful de partid ăl cpmu-

crări, 
re la 
nei.

— Comitetul de partid, comunal, 
comitetul executiv al. consiliului 
popular au avut deja în vedere ne
cesitatea sprijinirii lucrărilor în
cepute de constructori și sînt hotă- 
rîte să le sprijine 
laiat Iov. Găneaij 

comunei Aninoasa„- UlJ comitetului de 
mimă. Acțiunea 
de' cetățenii comunei. In acest scop 
s-a disputat deja și cu( .deputății. 
Ne-au asigurai de' tot sprijinul lor, 
cît și ai cetățenilor. Pe baza discu
țiilor cu conducerea Grupului II de 
construcții vom elabora Tin plan de 
acțiune privind mobilizarea cetățe
nilor la săparea prin muncă volun
tară . a "sântului pe traseul unde ur- 
rneezră să fie montată conducta.

Deci e vorba de apropierea ter
menului nenlru satisfacerea unei 
cerințe imperioase. Sprijinirea lu
crărilor ce se execută în acest scop 
de către locuitorii comunei ar U o 
acțiune pe cît de necesară pe alit 
de ut’lă. Doar e vorba, în primul 
rînd, de interesul lor...

(Alimentarea cu 
soluționată nici

consiliul popular

apă
în

al

.cîteva zile au 
vederea îmbu
ce apă a Ani- 
valoare de a- 
cuprinde mon

de 4 km între 
și a unei stații

efei-tiv. ne-a re- 
Dumitru, secr.eta- 
p.artid ădin co- 
va, fi susținută

Autosustragere"
S-a învîrtlt cleptomana 

(C. T., str. Unirii, Petroșani), 
mult timp prin magazinul aii" 
mentar cu autoservire din 
cartierul Livezeni. Spera că

E o poveste încheiată mai 
de mult. O femeie (G. A.) din 
Petroșani a dat în j idecată un 
bărbat pretinzîndmi pensie a- 
limentară pentru copilul care 
a fost fructul dragostei lor. 
Omul a recunoscut copilul și 
a acceptat să plătească suma 
solicitată. A cerut un singur 
lucru : să i se .--permită să-și 
vadă din cînd în cînd fetita.

Pe una din străzile cartie
rului Kakasvăr, din Vulcan, 
în acea după-amiază stăteau 
înșirați în urma carului mor
tuar peste 200 de oameni în- 
doliați. Cortegiu] funerar nu 
se putea pune însă în miș
care : lipsea fanfara. Asta în 
ciuda faptului că aprobările 
de rigoare se obținuseră din 
timp de la comitetul sindica
tului minei Vulcan. Muzican
ții nu și-au făcut apariția 
nici după o bună jumătate de 
oră de așteptare. Cortegiul fu
nerar a 
muzică.
cat un asc-menea act lipsit de 
respect față de un om (fostul 
miner pensionar B. G.). Doar 
numai 
să fie
pe ultimul drum.

TV
17.30
18,00
18.30

19,00

dulce și frnmoa-

școlaii. Noile a- 
ale echipajului

FOTOCRITICĂ

Oprește admiră, 
(asigură-te), pornește

Radio
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PROGRAMUL I

6,05 
Ora 
ope- 

de

StMBĂTĂ 29 IUNIE 
Lumea copiilor. 
Stadion. 
Mult e 
să. 
Pentru 
venturi
Val-Vîrtej.
Telejurnalul de seară, 

i Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Festivalul de muzică 

șoară de la Veneția cu 
participarea interpreți- 
lor: Caterina Valente, 
Roberto Carlos, Georgio 
Fame, Potula Clark, Da- 
lida, Sylvie Vartan, An
tonio, „The Cowsils”, 
Sandie Shaw, -Alain Bar- 
riere, Claude Francois, 
Pat Boone, Mina, Adria
no Celentano, Ornella 
Vanoni, Little Tony, 
Milva, Caterina Caselli, 
Rita Pavone, Sergio En- 
drigo, Marisa Sannia. 
Gigliola 
Morandi. 
directă.

22,00 Fîntînile
— reportaj

22.10 Filmul serial : „Răzbună
torii".

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

19,30
19,50

isiune
or- 

uș'oară ; 
al

Ra

Marisa
Cinquetti, Giani

Transmisiune

6,00 Buletin de știri; 
Concertul dimineții; 7,00 
satului ; 7,40 Muzică din 
reta „Prințesa circului" 
Kalman; 8,00 Radiojurnal.
Sumarul presei; 8,15 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomăgazi- 
nul femeilor; 9,30 Em 
de folclor ; 9,50 Soliști și 
ciiestre de muzică
10,15 Cîntă corul de copii 
Radioteleviziunii; 10,30
dio-publicitate ; 10,40 Un disc 
mai puțin cunoscut: canțone
te interpretate de Ettore Bas- 
tianini ; 11,00 Buletin de știri; 
11,07 Noi înregistrări de! mu
zică populară; 11,25 Cîntă 
Aurelian Andreescu și Giglio
la Cinquetti ; 12,00 De toate 
pentru toți; 12,55 Cinci minu
te cu poezia ; 13,00 Estrada 
duminicală ; 14,00 Radiojt mal; 
15,00 Concurs cu public; 17,30 
Varietăți muzicale; 18,00 Mu
zică populară ; 18,15 Recital
de operă: Zenaida Pally; 
18 30 Matineu dansant; 19,00 
Pagini din opereta „O noapte 
la Veneția"; 19,30 Orchjestra 
de muzică populară a Radio
televiziunii; 20,00 Radiojurnal. 
Sport; 20,10 Muzică ușoară 
de George Grigoriu ; 20,25
Cîntece de voie bună ; 20.40
Teatru radiofonic ■ „Doctor 
fără voie" de Moliere ; 21.46 
Noi înregistrări ale orchestrei 
de 
nti ;
tin meteorologic. Sport; 22,20 
Noutăți de muzică ușoară; 
22,30 Moment poetic; 22,40
Suita „Păsările" de Ottorino 
Respighi ; 23,01 In ritm de
dans. Emisiune muzical dis
tractivă; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă

Semnul respectiv de circulație are 
o semnificație bine cunoscută de 
șoferi. El a fost pus în Vulcan, lin
gă stația de autobuze „Coroești", 
unde din drumul Preparației se in
tră în șoseaua națională — cu cir
culație intensă. Deci, trebuie o a- 
tentie sporită la trecerea autovehi
culelor prin acest punct.

Așa, 
Poate

I. D.

CALENDARUL ZILEI
ITINERAR

I. R. E. H
SECȚIA REȚELE PETROȘANI

«spie-ci! viut-

Biiciireștiului 
filmat.

(Urmare din pag. 1)

strîmb, ce semnalizează însă ?
doar ca să fie... admirat!

SÎMBĂTA 29 IUNIE

sportive, 
de la ora 
meciurile 
Aninoasa 
Prepara-

Paringnl Lo- 
Mi-

M1HAI ȘTEFAN

de muncă.

Noi contracte

străinede tyrism
ae-

Și

loto din

JAgeipres)
Lfeliilafi corect găurile state !

28 iunie au 
următoarele

încheiate

colectivele 
se amintesc :

noi măsuri. Totodată, se rc- 
sporirea numărului de curse 
organizării unor excursii în 
peste Inelare.

Pentru 
descr
eți și 

compania româneas-

sortimental' ’mlmnfitătirc 
lității cărbunelui"?
IT^ @§23 ESBL,

arlico’
cărbu
cal î
14 w
atiev
crete
rea

Ai
că rb-p*-
nnș§ este zauz. 
slniflurj’ straielor, 
geneV*’ loate exploatările 
așHÎiră urmărirea alegerii șistului 
m abataje".
IEKS® IWiSl EHiSț SSSS BjEBB ESS

început 
nătătirii 
noasei. 
proane
tarea unei 
Iscroni — 
de pompe 
800 000 lei 
planul pe 
unei statii 
anul 1060.
mima Aninoasa va fi racordată la 
conducta ce aprovizionează cu apă 
industrială preparatia Coroești de 
Ia Luncile Boantei. Prin aceasta se 
va soluționa aprovizionarea cu apă 
industrială a minei, urmînd ca prirt

estradă a Radioteleviziu-
22,00 Radiojurnal. Bule-

Depășirea conținutului do cenușă, 
aduce însemnate prejudicii minelor din 
Valea Jiului. Lună de lună, însem
nate cantități de cărbune brut sînt 
rebutate ca urmare a depășirii pro
centului de cenușă admis. Economi- 

scad, benefici- 
costul ne

lie la preful de cost 
lie nu se realizează, 
lalea d" 
ticna

întreprinderea de transporturi 
riene „TAROM" a încheiat noi con
tracte cu firmele de turism din stră
inătate printre care amintim „Schar- 
now" și „Neckerman", R.F. a Ger
maniei, „Le Tourisme Francais" 
„Mercury" — Franța, „Trivsel" 
Suedia, „Fluring" și „Lnftner" 
Austria, „Swans* — Anglia, „Va
cante" — Italia și „VTS" — Belgia.

Po-tlivit unor preliminarii, 
K&ROM-ul va transporta în acest

De asemenea, o altă măsură cai 
să „combată ideea analizelor neobi- 
eciive ale laboratoarelor ar fi ini
țiativa minei Petrila unde în cadrul 
cercetării științifice, se va prelucra 
un material la nivel de conferință)?) 

"za cărbunelui extras și 
'suri ca un asemenea 

prelucrat și la- ede-

alegerea sterilului în abataj ;
— curățirea vagonetelor ;
— receptionarea sterilului ales în 

abataj;
Nu se pomenește însă nimic des

pre modul cum sînt aplicate aceste 
măsuri, felul cum sînt urmărite, ast
fel îneît să se simtă cu adevărat 
fluența lor asupra îmbunătățirii 

n

tîlni pe Minerul Vulcan. La 
Petroșani. Utilajul va primi 
replica Minerului Aninoasa, 
iar la I onea Parînqul va juca 
cu Jiul Petrila. întrecerile de 
volei au loc între echipele a- 
ce,r>rași asociații

® Tot duminică, 
1I se desfășoară 
de fotbal : Minerul 
— Minern’ Vulcan, 
torni Petrila

ea. Fneraia Paroseni 
ertil Uricani și Constructorul 
linier nelrosani — Construc- 
rnl minier T.uneni din „C-nna 
mâniei" ediția 1968—1969. 

mrnia Paroseni joacă ne te
ul din Vu’can. iar întîlni- 

Constru-'torul m;nier Pe- 
ani — Constructorul mi- 

■r Tupenî se va disputa la
.. ea.

® 1873 — S-a născut Petre Antonescu, arhitect și pro
fesor universitar (95 de ani), (m. 1965).

@ 1941 — Regimul antonescian a dezlănțuit la Iași pro- 
gromnl care a costat viața a peste 11 000 de evrei.

© 1900 — A fost aprobat de guvernul suedez statutul 
Fundației Premiului Nobel.

PROGRAMUL II

Intre acestea

sezon estival cu circa 30 la 
mai mulți turiști din Europa 
continente decît snul trecut, 
asigurarea unei cît mai bune 
viri, atît în timpul zborului 
pe aeroporturi,
că de navigație aeriană a luat o se
rie de 
marcă 
afectat 
țară și

Simbălă, în jurul orei 20,00 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite, în 
direct, de la Stadionul Repu
blicii, adunarea populară con
sacrată aniversării a 120 de 
ani de Ia revoluția din 1848.

La tragerea
fost extrase din urnă 
numere :

80, 27, 59, 47, 67,
41, 21, 32,

Fond de premii: 862

DEVA

Anunță consumatorii de energie electrică dm 

raza orașului Petroșani că în ziua do 30 iunie, 
(duminică) se va întrerupe curentul electric în în

tregul oraș între orele 6

-NER! I Respectați normele de protecție a muncii

©

6,00 Zi de odihnă 
și joc ; 6 30 Buletin 
6,35 Divertismente pentru fan
fară ; 6,45 Radio-publicitate; 
7,00 Uverturi la operete; 
7,15 In excursie cu melodiile 
preferate ; 
știri ; 7,54 
8,00 Muzică populară;
Teatru radiofonic pentru co
pii ; 9,00 Melodii populare; 
9,30 Buletin de știri; 
Dansuri instrumentale; 
Prelucrări corale ; 10,00 
din operele; 10,15 Tineri 
liști de muzică ușoară;
A 7-a artă; 11,00 T;_..
siunea concertului de închide
re a stagiunii simfonice a Fi
larmonicii de stat „Banatul";’ 
13,00 Radiojurnal; 13,10 Itine
rar folcloric; 13,35 Concert de 
prînz.; 14,30 
15,00 Recital 
vour ; 15,15 
de muzică 
Galeidoscop
Melodii de Noru Demetriad și 
Aurel Giroveanu ; 16,30 Emi
siune de cîntece și jocuri; 
17,00 Buletin de știri ; 17,05
Mic recital de violoncel Radu 
Aldulescu ; 17,15 Muzică u- 
șoară; 17,30 Revista literară 
radio ; 18,00 Suita „Petrecere 
populară" de Sabin Drăgoi; 
18,22 Avanpremiera Estradei 
nocturne; 18,40 Cîntă 
Pacatiuș și Marcel 
19,00 Buletin de știri 
Metronom '68; 20,00 
„Io, Mircea Voievod" 
Tărchilă; 20,30 Suită 
muri; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,10 Muzică ușoară; 
22,10 Romanțe; 22,30 De la 
mambo, la jark; 23,00 Radio
jurnal ; 23,35 Suita pentru or
chestră „O zi la băi" de Char
les Kalman ; 23,54 Muzică de 
dans; 0,30 Muzică de jazz; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

cu cîntec 
de știri ;

7,45 Buletin de 
Muzică ușoară;

8,15

9,33
9,50
Arii 

i so- 
10,45 

Transmi-

Unda
Charles 

Tineri 
populară ;
muzical ;

veselă ; 
Azna- 

interprețl 
15,30 
16,00

Ana 
Budală ; 
; 19,05
Rampa: 
de Dan 
de rit-
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Zilele filmului 
românesc la Paris

PARIS. — Corespondentul A- 
gerptes, Al. Gheorghiu, trans
mite : L.a Paris au avut loc 
zilele filmului documentar și 
știin/ific românesc de scurt 
metraj. Au fost prezentate 11 
lilme documentare, printre ca
re „Pelicanii", „Callatis", „Mu
zeul salului", „Pămînturi sal
vate", „Aluminiu", „Aurul" eta.
Datorită marelui succes cit și 
interesului slirnit, zilele Ulmu
lui știinjilic românesc vor fi 
reluate în octombrie.

Semnarea de către România
a unor documente adoptate 
de către Adunarea Generală a O.N.U

NEW YORK. —- La 27 iunie, am
basadorul Gheorghe Diaconescu, re
prezentantul permanent al R. S. Ro
mânia la O.N.U., a semnat din par
tea guvernului român Pactul inter
național al drepturilor economice, 
sociale și culturale, și Pactul inter
național al drepturilor civile și po
litice, instrumente adoptate de A- 
dunarea generală a O.N.U. la 19 
decembrie 1966.

încheierea sesiunii îomisid 
tweraaiffiwtffile fc c®iali«we 
€€®ocfflki roBâno-polonâ

Elaborate de-a lungul a 19 ani, 
cele două pacte consacră principii 
și dispoziții de însemnătate deose
bită pentru dezvoltarea progresivă 
a dreptului internațional contempo
ran, cum sînt dreptul popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta și de a 
dispune de bogățiile și resursele lor 
naturale, interdicția propagandei de 
război. Totodată sînt. reafirmate prin
cipii democratice ale dreptului con
stituțional: garantarea dreptului la 
viată și egalitatea tuturor în fața 
legii, libertatea de conștiință, drep
tul la muncă, dreptul de a participa, 
în mod direct sau prin reprezentanți, 
la conducerea treburilor publice, in-

terdicția discriminărilor pe conside
rente naționale, rasiale sau religioase.

România, exercitîndu-și drepturile 
ce rezultă din calitatea sa de mem
bră a O.N.U., a militat activ, alături 
de alte state membre ale O.N.U., 
pentru, introducerea în textele pac
telor a unor1 norme și principii cu 
un larg caracter democratic.

Cu prilejul semnării celor două 
pacte a fost formulată o declarație 
prin care se reafirmă poziția consec
ventă a țării’noastre privind necesi
tatea respectării dreptului fiecărui 
stat de a deveni parte Ia tratatele 
multilaterale care reglementează pro
bleme. de interes general.

PARIS

VARȘOVIA. — In zilele de 27 și 
23 iunie 1968 a avut loc la Varșo
via sesiunea a Vll-a a Comisiei gu
vernamentale de colaborare econo
mică româno-polonă.

La sesiune au fost examinate po
sibilitățile de lărgire a colaborării 
șl cooperării economice și tehnice, 
precum și a livrărilor reciproce de 
mărfuri dintre cele două țări, în
deosebi în domeniul industriei side
rurgice, construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice etc. Sesiunea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu ocazia se
siunii a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia guvernamentală

de colaborare economică rginâno- 
polonă, și de Zenon Nowak, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții polone’ în co
misia guvernamentală.

★
La 28 iunie, tovarășul Gheorghe 

Răduiescu a avut o convorbire cu 
Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone. In cadrul convor
birii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, au fost discu
tate probleme ale colaborării eco
nomice dintre cele două țări. La 
convorbire a participat și Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul român la 
Varșovia.

Conferința de presă
a purtătorului de cuvînt
al delegației

PARIS. — Corespondentul Ager- 
pres, Al. Gheorghiu, transmite: Pur
tătorul de cuvînt al delegației R. D. 
Vietnam la convorbirile oficiale de 
la Paris, Nguyen Thanh Le, a ținut 
vineri o conferință de presă, în care 
a comentat două principale eveni
mente intervenite în aceste zile în 
războiul din Vietnam : doborîrea, la 
25 iunie, a celui de-al 3 000-lea a- 
vion american deasupra teritoriului

Alegerile parțiale dm Anglia au * * ®' i .« * " 4
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Inaugurarea noului 
combinat chimic 
de la Vrața

SOP1A. — Corespondentul Ager- 
pres, Gh. leva, transmite: Vineri a 
fost inaugurat noul combinat chi
mic de la Vrața, care va produce 
anual 250 000 tone amoniac și 600 000 
tone carbamid.

Luînd cuvîntul la festivitatea inau
gurală, Todor Jivkov a arătat că 
construirea acestui combinat — la 
care au participat specialiști din 
U.R.S.S., Franța, Marea Britan e, Bel
gia — este o parte a amplului pro
gram de chimizare pentru a impri
ma un caracter intensiv agriculturii 
bulgare. Vorbitorul a subliniat că în 
următorii doi ani Bulgaria va fi în 
măsură să realizeze mecanizarea 
complexă a . lucrărilor agricole la 
cereale, iar apoi și la celelalte cul
turi.

----®----

ATENTATE, 
ATENTATE I

(Urmate din pag. î)

tuturor celor care nu au putut sau 
nu au vrut să se integreze adevă
ratei Americi.
Revenind la creația sa picturală s-ar 

putea spune că nici aceasta nu a stîr- 
nit senzație printre iubitorii de fru
mos. Warhol a consacrat-o marilor 
realizări demne, după părerea lui, să 
fie ridicate la rangul de mit: Ma
rilyn Monroe, scaunul electric...

Actele sale publice erau la fel de 
provocatoare ca și cele profesio
nale". Recent, cerîn.d să i se plă
tească suma de 3 000 dolari pentru 
un turneu de conferințe, Warhol a 
trim, în lecui lui pe altcineva care 
semăna cu el, căruia i-a platinat pă
rul pentru a accentua asemănarea, 
Dar cînd trucul a fost descoperit, 
Warhol a răspuns simplu: „Cre
deam că vă fac un serviciu. El vor
bește mult mai bine decît mine".

Simbol al nihilismului și degra
dării, Warhol a trecut prin viată ca 
o mască : părul vopsit blond și ne
despărțita pereche de ochelari ne
gri. „Dacă vreți să știți cine este 
Andy Warhol, spune el, priviți su
prafața tablourilor mele, a filmelor 
mele, a mea însăși. Nu există nimic 
în spate". Gloanțele au găsit totuși 
un om. Cum ar fi fost acest om fără 
mască ? Șl fără să vrei îți mai vine 
în gînd o întrebare: de ce atîtea 
probleme pentru un om de nimic ? 
Bine, dar ce se va întîmpla cînd a- 
ceste gloanțe vor nimeri un om 
care nu este chiar de nimic. Și a- 
tunci, de ce atîtea atentate, de ce 
atîtea crime ?

Pîasaf înir-o cabină de sticlă incasabilă

Sirhan a apărat în fața unui 
complet de judecată din Los Angeles

LOS ANGELES. — Plasat într-o 
cabină de sticlă incasabilă, păzită de 
cinci polițiști, Sirhan Bishara Sirhan 
a apărut vineri în fata unui complet 
de judecată din Los Angeles. Șe
dința a durat doar nouă minute. Sir
han a răspuns la întrebările jude
cătorului referitoare Ia acceptarea 
actualului său avocat și la posibi
litatea ca procesul propriu-zis să 
înceapă la 60 de zile după întocmi
rea actului de acuzare. Conform re
latărilor corespondenților, el a dat 
semne de nervozitate cînd răspun
dea la întrebări. Judecătorul a ac

re va întocmi un raport confiden
țial, la care va avea acces numai 
avocatul apărării.

Pentru a împiedica orice încercare 
de asasinare a lui Sirhan Sirhan, po
liția din Los Angeles a luat măsu
rile de securitate cele mai severe. 
Audierea acuzatului a avut loc în 
capela închisorii din Los Angeles, 
unde se află Sirhan de la 5 iunie, 
cînd a avut Ioc asasinatul de la 
hotelul Ambasador. Cei aproximativ 
150 de ziariști, care au avut acces 
în capelă, au fost supuși unui con
trol sever, evitîndu-se astfel posibi
litatea introducerii de arme.

R. D. Vietnam
R. D. Vietnam, precum și evacua
rea bazei de Ia Khe Sanh din Viet
namul de sud de către trupele S.U.A.

„Retragerea trupelor americane de 
la Khe Sanh,. a spus el, reprezintă 
una din cele mai grave înfrîngeri 
suferite de forțele americane, atît 
pe plan strategic, cit și tactic. Atita 
timp cît S.U.A. se va încăpățîna să 
continue războiul lor de agresiune 
împotriva R. D. Vietnam, indiferent 
de tactica folosită, eie nu vor scă
pa de înfrîngere". După ce a relevat 
că S.U.A. au aruncat în luptă mij
loace militare uriașe pentru apăra
rea acestei baze, purtătorul de cu
vînt a precizat că pierderile ameri
cane se cifrează la 15 000 de morțl 
sau scoși din luptă, dintre care 
11 700 sînt americani: trei batalioane 
americane și 37 companii (dintre ca
re 32 americane) au fost decimate. 
EI a respins pretenția S.U.A. că baza 
lor de la Khe Sanh ar fi devenit 
inutilă.

După ce a trecut în revistă suc
cesele obținute de R. D. Vietnam 
în domeniul economic și cultural în 
decursul ultimilor trei ani, în po
fida bombardamentelor americane, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
R. D. Vietnam a spus: „Lupta pe 
care o duce poporul nostru va tre
ce încă prin încercări lungi și gre
le. Dar poporul nostru, care este pro
fund atașat independenței și liber
tății, va pune în acțiune totul pen
tru apărarea Nordului, pentru eli
berarea Sudului și pentru reunifica- 
rea pașnică a patriei".

LONDRA. — Alegerile parlamen
tare parțiale desfășurate la Nelson 
și Colne (Lancashire) au fost cîști- 
gate de conservatori. Prin pierderea 
acestor două locuri, Partidul labu
rist suferă cea de-a 11-a înfrîngere 
în alegerile parțiale din ultimii doi 
ani.

Laburiștii, care nu-și făceau iluzii 
în privința- rezultatului acestei con
sultări electorale, continuă să afir
me că după măsurile de austeritate 
economică, o perioadă trecătoare 
de scădere a popularității este ine
vitabilă. La rîndul lor, conservato
rii apreciază rezultatul alegerilor 
din Nelson și Colne ca un nou pri
lej de a cere tinerea de alegeri ge
nerale imediate.

LONDRA. — Pierderea de către 
laburiști a alegerilor parțiale din 
circumscripțiile Nelson și Colne, 
deși nu este un (apt deosebit de 
surprinzător, pune în dificultate gu
vernul Wilson mai ales prin con
firmarea pe care o aduc deplasările 
masive în configurația corpului e-- 
lectoral pe care le indică cu regu
laritate sondajele opiniei publice. 
De la ultimele alegeri generale din 
1966 au avut loc alegeri parțiale în 
20 de circumscripții pentru comple
tarea unor locuri rămase vacante 
în Camera Comunelor datorită de
cesului sau retragerii unor Jeputați.

ROMA. Un comunicat oficial pu
blicat concomitent la Roma și Lon
dra anunță că președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, a hotărît să-și a- 
rnîne vizita pe care trebuia s-o facă 
în Marea Britanie în luna iulie a.c. 
Comunicatul precizează că data vi
zitei oficiale urmează să fio stabilită 
ulterior.

Surse informate londoneze preci
zează că Saragat a considerat că 
situația politică din țară, și în . spe
cial votul de încredere pe care gu
vernul italian urmează să-l obțină 
din partea parlamentului, nu-i per
mit să absenteze de la Roma in 
timpul în care urma să aibă loc vi
zita.

Liderul „marșului 
săracilor" 
a declarat 
greva foamei
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Efectuarea simultană a 
de transplantare de rinichi

X

ceptat cererea avocatului apărării, 
Parsons, ca următoarea audiere să 
aibă loc la 19 iulie pentru a avea 
posibilitatea să studieze mai amă
nunțit dosarul clientului său, «Data 
precisă a procesului propriu-zis nu 
a fost încă stabilită.

Judecătorul a hotărît, la cererea 
avocatului apărării, reexaminarea a- 
cuzatului de un alt psihiatru și a- 
nume George Abe, de la „Metropo
litan state hospital" din Norwalk, ca-

A luat sfîrșit alianța militară 
dintre Pakistan și Statele Unite

RAWALPINDI. — Ministrul aface
rilor externe al Pakistanului, Arshad 
Hussain, a declarat vineri în Adu
narea Națională că alianța militară 
dintre Pakistan și Statele Unite a

Renumitul chirurg C. Barnard de Ia spitalul Groote Schuur din 
Capetown fotografiat Ia Lisabona cu un copil căruia îi va efectua 
curînd o complicată operație pe inimă deschisă.

luat sfîrșit. „Relațiile speciale" din
tre Pakistan și S.U.A., conform pac
tului mutual de securitate din 1954 
și acordului bilateral din 1959 — a 
spus ministrul — au încetat. După 
cum se știe, S.U.A. au suspendat 
asistența militară către Pakistan în
că din anul 1965. Exprimîndu-.și spe
ranța că relațiile dintre S.U.A. și 
Pakistan vor continua în alte do
menii, ministrul afacerilor externe 
pakistanez a declarat că acestea nu 
vor fi în detrimentul dezvoltării re
lațiilor Pakistanului cu ' alte țări.

WASHINGTON. — Ralph Aber
nathy, liderul „marșului săracilor", 
a declarat greva foamei. Cunoscutul 
militant pentru drepturile civile ale 
populației de culoare se află la în
chisoarea districtului Columbia îm
preună cu alți 300 de participanți al 
„marșului săracilor", arestați și con
damnați după hotărîrea autorităților 
de a închide „orașul speranței", a- 
menajat într-un parc al capitalei a- 
mericane.

Mari inundafii 
în India

CALCUTTA. — La Calcutta s-a a- 
nunțat oficial că din cauza inunda
țiilor care s-au produs în estul In
diei, 13 persoane s»au înecat, iar 
numeroase altele sînt dale dispăru
te. Pagubele aduse recoltei n-au fost 
încă evaluate, dar se consideră că 
ele sînt importante. Potrivit rapoar
telor oficiale, 1 300 000 de persoane 
au rămas fără adăposturi. Mii de 
oameni s-au adăpostit în tabere or-, 
ganizate de autorități. Nivelul ape
lor continuă să crească, inundînd 
alte zone și îngreunînd operați 
de salvare.

Din actualitatea inti
Bătălia 
electorală 
din Franfa...

se află la o zi de deznodă- 
mînt. Primul tur de scrutin de 
duminica trecută a oferit un 
tablou complet al configura
ției actuale a corpului elec
toral francez. Rezultatele con
sultării au semnalat o crește
re importantă a voturilor a- 
cortlate formațiunilor politice 
guvernamentale, o stabilitate 

' remarcabilă a numărului vo- 
tanților Partidului comunist și 
un insucces relativ al Fede- 

1 rației Stîngii Democrate și So
cialiste. Această evoluție a 
corpului electoral nu este stră
ină de evenimentele care au 
frăinîntat Franța în ultimele 
săptămîni. Este, desigur, para- 
doial că guvernul și grupă
rii) politice care îl sprijină 
au ieșit întărite pe plan elec
tori, dar fenomenul este în

mare măsură conjunctural, Ori
cum, făcind abstracție di3 m 
parații și raportări la ,'trecut 
pe planul strict ai 
de voturi, formațiunile auVer- 
namentale rămîn to‘uș. 
ritare.

Al doilea tur de scrutin, ca
re se va desfășura mîine, este 
hotărîtor pentru compoziția pe 
care o va avea viitoarea A- 
dunare Națională.

Noul guvern 
italian...

a fost format, neîndoielnic, 
pe o bază provizorie și ne
sigură. El se și numește, de 
altfel, „cabinet de așteptare". 
Cabinetul are în primul rînd 
de așteptat votul de Învesti
tură al parlamentului. Fiind 
un guvern monocolor, adică 
format numai din membri ai 
Partidului democrat-creștin, el 
nu dispune de majoritate în 
parlament. In consecință, tre-
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BUDAPESTA. — La spitalul clinic din Szeged (R.P. Ungară) au fost 
efectuate simultan două operații de transplantare de rinichi. Pacienții 
sînt un tînăr de 19 ani și o tînără tie 26 de ani, care au fost pregă‘!‘’ 
pentru operație cu cîteva săptămîni înainte, cu ajutorul rinichilor 
ficiali. Potrivit unui buletin medical, starea sănătății celor doi paciențl 
este satisfăcătoare, iar rinichii transplantați funcționează bine.

@ LOS ANGELES. — Patru tine
ri asupra cărora s-au găsit materi
ale explozive au fost arestați la în
chisoarea unde este deținut asasinul 
senatorului Kennedy, Sirhan B. Sir
han. Un purtător de cuvînt al șeri
fului din Los Angeles a afirmat că 
tinerii nu au nici o legătură cu 
Sirhan.

Capturarea 
celei mai mari 
cantități de heroină 
din istoria S.U.A.

NEW YORK. - Ministrul justiției 
al S.U.A., Ramsey Clark, a anunțat 
capturarea celei mai mari cantități 
de heroină din istoria Statelor Uni
te. Este vorba de 112 kilograme de 
heroină, în valoare de 22,4 milioa
ne dolari, descoperită intr-un auto
mobil străin, transportat cu vaporul 
din Franța în Statele Unite. Un ce
tățean american a fes* - '
N’ — -- " ..... II
an !c,sț r<-ținute ia Paris in legăturii 
cu dcusl caz.

A 
învingătorul 
cursei transatlantice 
a navigatorilor 
solitari

LONDRA. — Geoffrey Williarns 
(Anglia) a fost declarat învingător 
al cursei transatlantice a navigato
rilor solitari. Ambarcațiunea lui 
Williams — „Sir Thomas Lipton" — 
a trecut prima linia de sosire de la 
New-port după ce a parcurs 3 009 
de mile.

Geoffrey Williams a doborît re
cordul deținut de francezul Eric 
Tabarly, parcurgînd distanța dintre 
cele două continente în 26 de zile 
3 ore și 30 de minute. Timpul rea
lizat de Tabarly cu patru ani în 
urmă era de 27 de zile, 3 ore și 56 
de minute.

AJfi

bum sa r..?n.Tc. p.- vc-lurile
promise ale deputaților socia- 
hu.i. Promisiunea asie Insă 
ondhtii i-ilă de elaborarea u- 

program ae guvernare 
care să satisfacă exigențele 
minime ale Partidului Socia
list Unificat. Se consideră to
tuși probabil că învestitura îi 
va fi acordată. Atunci este 
greu de crezut că guvernul 
Leone va putea să facă mai 
mult decît să expedieze afa
cerile curente. Practic, orice 
proiect de lege va solicita tra
tative complicate pentru a 
înjgheba o majoritate cu ca
re să fie adoptat în parla
ment. De fapt, „se așteaptă" 
viitorul congres al P.S.U. și 
mai ales o hotărîre favorabilă 
unei reveniri a acestui partid 
într-o coaliție de centru-stîn- 
ga. Intr-adevăr, decizia de a 
rămîne în afara coaliției a fost 
luată în mod provizoriu de 
conducerea partidului, urmînd 
ca poziția definitivă să fio 
stabilită de congres.
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Acțiuni,
ale patrioților 
angolezi

LUANDA. — In capitala Angolof 
a fost dat publicității un comunicat 
oficial al forțelor armate portughe
ze privind luptele desfășurate pe 
teritoriul acestei colonii» în cursul 
ultimei săptămîni. După cum reiese 
din comunicat, forțele patriotice an
goleze continuă să-și intensifice ac
țiunile ofensive împotriva pozițiilor 
întărite portugheze situate în diver
se puncte ale țării. Pierderile sufe
rite de trupele portugheze în a- 
ceastă perioadă, relevă agenția a- 
mericană UPI, sînt importante.
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